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Úvod
Česko-německé fórum mládeže bylo založeno v roce 2001. Hlavním
motivem vzniku byl názor, že by dialog mezi oběma národy neměl být veden
pouze na úrovni politiků a historiků, ale že by měl být rovněž kladen důraz
na účast mladé generace. Po třech funkčních obdobích, čili po šesti letech,
můžeme pozorovat, že se Fórum mládeže stalo součástí česko-německých
vztahů. Proč je Fórum mládeže tak mimořádné? Do Fóra mládeže členové
přinášejí rozsáhlé zkušenosti z česko-německých vztahů, znalosti, osobní
vztahy a zájmy. Každý člen přispěl ke vzniku a realizaci projektů, které
vyjadřují potřeby mladé generace. Fórum mládeže např. zjistilo, jak se v
médiích píše o sousední zemi a její historii, do jaké míry je na bavorských a
saských školách v pohraničí rozšířena výuka českého jazyka nebo jestli po
vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 nadále existují potíže
spjaté s mobilitou osob. V rámci školního projektu navštívili členové Fóra
mládeže české a německé školy, aby informovali žáky o různých
možnostech, které jim sousední země nabízí.
Jeden český diplomat přirovnal Fórum mládeže ke katalyzátoru, protože o
jeho práci se zajímají vlivné osobnosti a přispěvatelé, kteří mohou urychlit
různá rozhodnutí. Pracovní skupiny Fóra mládeže pracují na tématech, které
se týkají mladé generace obou zemí. Své výsledky prezentují osobám s
rozhodovací pravomocí a multiplikátorům a upozorňují na stále ještě
nevyřešené problémy v oboustranném dialogu. Jejich úlohou je, popř. by
mělo být, odklízení kamenů stojících v cestě a odstranění stále existujících
překážek a slepých uliček.
Bez svých podporovatelů by práce Fóra mládeže nebyla možná. Naši
finanční podporovatelé umožňují setkávání členů v pracovních skupinách a
v plénu, a tím i realizaci projektů. Proto patří náš veliký dík českému
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Česko-německému fondu
budoucnosti a programu KJP podporujícímu občanská sdružení. Obě
sdružení, tzn. jak „Česko-německé fórum mládeže, o. s.“ na české, tak
„Freunde des Deutsch-tschechischen Jugendforums e.V.“ na německé
straně, zajišťují fungování Fóra a poskytují mu rozsáhlou podporu. Dík
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náleží rovněž zaměstnancům Koordinačního centra česko-německých
výměn mládeže – Tandem, bez jejichž pomoci by byla naše práce mnohem
komplikovanější.
Poděkovat bychom chtěli také všem členům Česko-německého fóra mládeže,
kteří svým projektům věřili a strávili mnoho hodin svého volného času nad
jejich realizací. Je obdivuhodné, co v posledních dvou letech dokázali!
V dosavadních šesti letech ukázalo Fórum mládež, že svou existencí zaplnilo
mezeru – zastoupení mládeže v česko-německých vztazích –
v oficiálním dialogu obou zemí. Jsme pevně přesvědčeni, že tento fakt
členové a koordinátoři příštího funkčního období Fóra mládeže opět potvrdí.

Organizační tým Česko-německého fóra mládeže

Kathrin Freier
Natalie Glück

Nathalie Glück
Sebastian Kraft

Jan Polívka
Jan Zajíc
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Vorwort
Das Deutsch-tschechische Jugendforum wurde im Jahr 2001 gegründet, da
man der Ansicht war, dass der Dialog zwischen beiden Nationen nicht nur
auf der Ebene von Politikern oder Historikern geführt, sondern dass auch
besonderer Wert auf die Beteiligung aus den Reihen der jungen Generation
gelegt werden sollte.
Nach drei Amtsperioden - also nach sechs Jahren - lässt sich feststellen,
dass

das

Jugendforum

zu

einem

festen

Bestandteil

der

deutsch-tschechischen Beziehungen geworden ist. Doch was ist das
Besondere am Jugendforum?
Im Jugendforum vereinen sich die breit gefächerten Erfahrungen aus den
deutsch-tschechischen

Beziehungen,

die

Kenntnisse,

persönliche

Bindungen und Interessen aller Mitglieder. Jedes einzelne Mitglied hat dazu
beigetragen, dass Projekte entstanden und durchgeführt wurden, welche
die Belange der jungen Generation verkörpern. Beispielsweise hat das
Jugendforum in Erfahrung gebracht, wie in den Medien über das
Nachbarland und dessen Geschichte berichtet wird, wie sich die
Tschechischaktivitäten an bayerischen und sächsischen Schulen im
Grenzraum darstellen oder ob nach dem EU-Beitritt Tschechiens im Jahre
2004 auch weiterhin Mobilitätshindernisse bestehen. Im Rahmen des
Schulprojekts auf deutscher und tschechischer Seite besuchten Mitglieder
des Jugendforums zahlreiche Schulen, um die Schüler darüber zu
informieren, welche verschiedenen Möglichkeiten im Nachbarland offen
stehen.
Ein tschechischer Diplomat hat einmal das Jugendforum mit einem
Katalysator verglichen, weil durch dessen Arbeit Anregungen an die
Entscheidungsträger

früher

herangetragen

und

Entscheidungen

beschleunigt werden.
Die Arbeitsgruppen des Jugendforums bearbeiten Themen, welche die
junge Generation beider Länder betreffen. Bei der Präsentation ihrer
Ergebnisse vor Entscheidungsträgern und Multiplikatoren zeigen sie auch
auf, was im beidseitigen Dialog und Austausch noch verbesserungswürdig
erscheint. Die Aufgabe der Verantwortlichen ist es bzw. sollte es dann sein,
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bei der Behebung von Stolpersteinen anzupacken und noch bestehende
Sackgassen oder Hürden zu beseitigen.
Ohne die zahlreichen Förderer und Unterstützer wäre die Arbeit des
Jugendforums jedoch nicht möglich. Durch ihre finanzielle Förderung
gewährleisten sie sowohl den Austausch bei Arbeitstreffen und im Plenum,
als auch die Realisierung der Projekte. So gilt unser besonderer Dank dem
Kinder- und Jugendplan des Bundes, dem tschechischen Ministerium für
Bildung,

Jugend

Zukunftsfonds.

und

Des

Deutsch-tschechischen

Sport,

Weiteren

sowie

dem

sichert

der

Jugendforums

e.V.“

Deutsch-Tschechischen
Verein
auf

„Freunde
deutscher

des
und

tschechischer Seite das Fortbestehen des Jugendforums und bietet
umfangreiche Unterstützung. Dank gilt außerdem den Mitarbeitern vom
Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch - TANDEM,
ohne deren Hilfe unsere Arbeit oft weitaus komplizierter gewesen wäre.
Ein groβes Dankeschön sprechen wir auch allen Mitgliedern des
Deutsch-tschechischen Jugendforums aus, die an ihre Projekte geglaubt
und viele Stunden ihrer Freizeit für deren Umsetzung geopfert haben. Es ist
beeindruckend, was in den vergangenen beiden Jahren geleistet wurde!
Das Jugendforum hat in den letzten sechs Jahren gezeigt, dass es eine
Lücke in den deutsch-tschechischen Beziehungen geschlossen hat – die
Beteiligung der Jugend am offiziellen Dialog. Wir sind fest davon überzeugt,
dass die Mitglieder und Koordinatoren der nächsten Amtszeit die
Bedeutsamkeit des Jugendforums bestätigen werden.
Das Organisationsteam des Deutsch-tschechischen Jugendforums

Kathrin Freier
Natalie Glück

Nathalie Glück
Sebastian Kraft

Jan Polívka
Jan Zajíc
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Grußwort von Schirmherrin Petra Ernstberger

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde des Deutsch-tschechischen Jugendforums,
liebe Freundinnen und Freunde,
an erster Stelle möchte ich mich herzlich für Ihre Einladung bedanken und
Sie zugleich um Verständnis bitten, dass ich bei Ihrer Abschlusspräsentation
nicht persönlich anwesend sein kann.
Als ich im Jahre 2001 gebeten wurde die Schirmherrschaft über das
Deutsch-tschechische Jugendforum zu übernehmen, habe ich dies sehr
gerne getan. Die Idee Ihres Jugendforums hat mich von Anfang an
fasziniert. Warum? Im Jahre 1997 wurde die Deutsch-tschechische
Erklärung unterzeichnet und es war schon schade, dass an der Diskussion
nur Politiker, Historiker oder Professoren teilgenommen haben. Dabei ist die
Jugend für die zukünftigen Beziehungen zwischen beiden Ländern enorm
wichtig! Die Jugend bereichert uns mit einem weiteren Blickwinkel, sie hat
keine Hemmungen auch über brisante Themen offen miteinander zu
diskutieren.
So kann inzwischen schon im sechsten Jahr Ihr Jugendforum die Belange
der jungen Generation vertreten und damit Ihre Visionen und Ideen auch
an uns „Alte“ weitergeben. Ich verstehe die Mitglieder des Jugendforums
als Vertreter einer nach vorne blickenden Generation, die gleichzeitig unsere
gemeinsame Geschichte nicht aus dem Gedächtnis verliert.
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Ich verstehe das Jugendforum als einen Katalysator, denn Sie sind das beste
Beispiel für bürgerliches Engagement. Sie reden nicht nur über Probleme,
sondern packen diese an und präsentieren Lösungsvorschläge, welche dann
von den entsprechenden Behörden realisiert werden. Dank Projekten wie
die Studie über Mobilitätshindernisse oder die Broschüre über das Studium
im Nachbarland hat das Jugendforum Respekt vieler Institutionen
gewonnen und ist mittlerweile zu einem anerkannten Akteur im Bereich der
deutsch-tschechischen Beziehungen geworden.
Zehn Jahre nach der Unterzeichnung der Erklärung und drei Jahre nach
dem Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union sind wir
aber noch nicht am Ziel angekommen. Auch weiterhin muss vieles geleistet
werden, die grenzüberschreitende Kooperation weiter intensiviert werden.
Es besteht kein Zweifel darüber, dass die Jugend beider Länder hierbei den
Hauptakteur darstellen wird.
So danke ich Ihnen vielmals für Ihr Engagement in den letzten zwei Jahren
und wünsche Ihnen auf dem weiteren Weg viel Erfolg.
Petra Ernstberger,

MdB, Vorsitzende der Deutsch-Tschechischen Parlamentariergruppe
Schirmherrin des Deutsch-tschechischen Jugendforums

9

Česko-německé fórum mládeže
ČÁST 1. HISTORIE, STRUKTURA, CÍLE
Česko-německé

fórum

mládeže

v Radě

Česko-německého

diskusního fóra
Od roku 2002 je Česko-německé fórum mládeže zastoupeno svými mluvčími,
příp. zástupci mluvčích v Radě Česko-německého diskusního fóra (dříve
Koordinační rad). Dvacetičlenná Rada (10 českých a 10 německých členů)
rozhoduje o tématu každé výroční konference Česko-německého diskusního
fóra. Její členové jsou politici i osobnosti pohybující se v česko-německé
oblasti a jsou jmenováni ministry zahraničí obou zemí na funkční období
dvou let. Česko-německé fórum mládeže bylo v tomto grémiu zastoupeno
už v jeho dvou posledních funkčních obdobích. V uplynulém funkčním
období Rady (leden 2005 – prosinec 2006) zastupovaly Česko-německé
fórum mládeže v Radě Česko-německého diskusního fóra Janine Reinhard
(bývalá německá mluvčí) a Lucie Koutová (bývalá zástupkyně českého
mluvčího). Díky nim je mladá generace zastoupena v oficiálním bilaterálním
dialogu.
Každý rok se koná Výroční konference Česko-německého diskusního fóra,
během které se diskutuje v okruhu pozvané české a německé veřejnosti o
tématech důležitých pro česko-německé vztahy. Hlavním cílem zástupců
Česko-německého fóra mládeže v současném funkčním období Rady bylo
prosazení a rozpracování tématu Výroční konference 2006 „Vzděláním
překonávat

bariéry“.

Fóru

mládeže

se

podařilo

přesvědčit

Radu

Česko-německého diskusního fóra o významu vzdělání pro dnešní
společnost. Proto se Výroční konference Česko-německého diskusního fóra
2006

v Liberci

skutečně

věnovala

tomuto

tématu.

Členové

Česko-německého fóra mládeže byli pozváni na Výroční konferenci a mohli
tak představit své aktivity. Fóru mládeže se podařilo prosadit své nápady na
vysokou úroveň česko-německých vztahů a je tedy nezanedbatelným
zástupcem mládeže v bilaterálním dialogu.
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TEIL 1: GESCHICHTE, STRUKTUR, ZIELE
Das

Deutsch-tschechische

Jugendforum

im

Beirat

zum

Deutsch-Tschechischen Gesprächsforum
Seit 2002 ist das Deutsch-tschechische Jugendforum durch seine Sprecher
bzw. Stellvertreter personell im Beirat (ehemals Koordinierungsrat) zum
Deutsch-Tschechischen Gesprächsforum vertreten. Der zwanzigköpfige
Beirat (je 10 Deutsche und Tschechen) zum Deutsch-Tschechischen
Gesprächsforum entscheidet über das Thema der jährlich stattfindenden
Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen

Gesprächsforums. Seine

Mitglieder sind Persönlichkeiten aus Politik und Zivilgesellschaft der
deutsch-tschechischen Beziehungen und werden für eine Amtszeit von zwei
Jahren

von

den

beiden

Außenministerien

ernannt.

Das

Deutsch-tschechische Jugendforum ist nun schon in der zweiten Amtszeit in
diesem Gremium vertreten - in der gerade zu Ende gegangenen
Amtsperiode des Beirates (Jan. 2005 – Dez. 2006) durch Lucie Koutová
(ehemalige stellvertretende tschechische Sprecherin) und Janine Reinhard
(ehemalige deutsche Sprecherin) – und kann so die Interessen der jungen
Generation in den offiziellen bilateralen Dialog einbringen.
Jedes

Jahr

findet

die

Jahreskonferenz des

Deutsch-Tschechischen

Gesprächsforums statt, auf der vor der eingeladenen deutschen und
tschechischen Öffentlichkeit Themen von deutsch-tschechischer Relevanz
diskutiert werden. Wesentliches Ziel der Arbeit der Vertreter des
Deutsch-tschechischen Jugendforums in der letzten Amtsperiode des
Beirates war es, den Themenvorschlag für die Jahreskonferenz 2006
„Barrieren durch Bildung überwinden“ durchzusetzen und auszugestalten.
Das Jugendforum hat es geschafft, den Beirat zum Gesprächsforum von der
Bedeutung dieses Themas zu überzeugen und so fand die Jahreskonferenz
zum Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums 2006 in Liberec tatsächlich
unter diesem Motto statt. Außerdem wurde das Deutsch-tschechische
Jugendforum zur Jahreskonferenz eingeladen und konnte seine Aktivitäten
präsentieren. Damit ist es dem Jugendforum gelungen, seine Ideen auf eine
hohe Ebene der deutsch-tschechischen Beziehungen zu tragen und als
„Stimme der Jugend“ im bilateralen Dialog wahrgenommen zu werden.
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Historie Česko-německého 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 zřízena Koordinační rada Česko-německého diskusního fóra, usilovali o
větší zapojení mladé generace do oficiálního česko-německého dialogu.
Česko-německé fórum mládeže bylo založeno v roce 2001 z iniciativy členů
Koordinační rady Dr. Carstena Lenka a Jany Váňové. Vznikem Fóra mládeže
byl splněn požadavek memoranda z 29.12.1997 na „...větší začlenění mladé
generace do česko-německého dialogu“. Propojení Česko-německého fóra
mládeže a Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra zdůrazňuje i
fakt, že od roku 2003 jsou oba mluvčí Fóra mládeže také členy Koordinační
rady. Do nově zřízené Rady česko-německého diskusního fóra byly v lednu
2005 jmenovány česká zástupkyně mluvčího Lucie Koutová a německá
mluvčí Janine Reinhard. Několik členů Česko-německého fóra mládeže mělo
příležitost zúčastnit se výročních konferencí Česko-německého diskusního
fóra.
Záštitu nad projektem Česko-německého fóra mládeže převzali na české
straně poslanec Evropského parlamentu a bývalý ministr zahraničí ČR, pan
Josef Zieleniec, a na straně německé předsedkyně Česko-německé
poslanecké skupiny ve Spolkovém sněmu, paní Petra Ernstberger.
Přípravu a chod projektů v období 2001–2003 zajišťovali: Koordinační
centrum česko-německých výměn mládeže – Tandem, IDOR a Nadace
Brücke/Most Drážďany. Členy Fóra mládeže byli a jsou i zástupci
následujících organizací: Německý spolkový kruh mládeže (Deutscher
Bundesjugendring), Kruh sdružení a dětí mládeže ČR, Česká rada dětí a
mládeže, Německá sportovní mládež (Deutsche Sportjugend), Spolkové
sdružení pro kulturní vzdělávání mládeže (Bundesvereinigung kultureller
Jugendbildung), Kruh

politické mládeže

(Ring

politischer

Jugend),

Studentská komora Rady vysokých škol ČR, sdružení Lávka, Sojka a Slunce.
Ostatní členové projdou výběrovým řízením, do kterého se mohou přihlásit
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všichni mladí lidé angažovaní v česko-německých vztazích, např. v rámci
partnerské spolupráce měst nebo škol. Při výběru je kladen důraz na to, zda
se kandidáti zajímají o politické diskuse, zda mají zkušenosti s konkrétní
prací v oblasti setkávání a přinášejí tak s sebou určité znalosti o
česko-německých vztazích. Členové Fóra mládeže pracují dobrovolně a bez
nároku na honorář.
První funkční období Česko-německého fóra mládeže bylo v letech
2001–2003. Organizační tým tvořili mluvčí Ondřej Matějka a Matthias Braun,
zástupkyně mluvčích Barbora Procházková a Nicole Sabella a oba
koordinátoři Ilona Rožková a Matthias Dörr. Na podzim roku 2003 skončil
jejich mandát a vzniklo nové grémium 2. funkčního období (2003–2005)
tvořené 40 členy a dvěma koordinátory. Mluvčím na české straně se stal Jan
Ryjáček, jeho zástupkyní byla Lucie Koutová, na německé straně byla jako
mluvčí zvolena Janine Reinhard a její zástupkyní byla Elisabeth Sandfuchs.
Koordinátory byli Hanna Winkler a Pavel Šlechta. Na internetových
stránkách Fóra mládeže (www.forummladeze.ahoj.info) se můžete o
projektech dozvědět více.
Na přelomu roku 2003/2004 byl v České republice a Německu založen
Spolek přátel Česko-německého fóra mládeže, který byl zastoupen
především bývalými členy a koordinátory 1. Fóra mládeže (2001–2003).
Cílem tohoto Spolku je institucionální zabezpečení a podpora Fóra mládeže
v jeho nynější podobě. Kromě toho slouží Spolek jako platforma pro
setkávání bývalých členů sdružení.

Funkční období 2005–2007
Členové 3. Česko-německého fóra mládeže (s mandátem pro léta
2005–2007) byli vybráni koncem října 2005 v Drážďanech a zde se také
sešli k ustavujícímu zasedání. Při výběru nového složení se i nadále dbalo na
to, aby se členy stali mladí lidé aktivně se podílející na česko-německých
setkáních a mající zájem o politické diskuse a zkušenosti z konkrétní práce
v oblasti

setkávání

mládeže.

Důraz

byl

kladen

na

orientaci
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v česko-německých vztazích a osobní vlastnosti jednotlivých kandidátů,
méně pak na vysílající organizaci. Na tomto zasedání si Fórum mládeže
zvolilo Jana Zajíce za českého a Michaela Sachsenmaiera za německého
mluvčího. Zástupkyněmi mluvčích se staly na české straně Lenka
Hofmanová a na straně německé Kathrin Freier. Při plenárním setkání na
podzim 2005 v Berlíně se konala nová volba německého mluvčího, kterou se
stala Kathrin Freier. Její zástupkyní byla zvolena Natalie Glück. Spolu
s oběma koordinátory, Janem Polívkou a Sebastianem Kraftem, tvořili
organizační tým. Dne 7. května 2007 se na Německém velvyslanectví
v Praze konala závěrečná prezentace Česko-německého fóra mládeže, na
které byly zveřejněny výsledky jednotlivých projektů. V září 2007 se
v Norimberku poprvé sejdou noví členové a koordinátoři čtvrtého funkčního
období Česko-německého fóra mládeže.

Geschichte
Das Deutsch-tschechische Jugendforum entstand aus einer Initiative von
jungen Menschen aus Deutschland und der Tschechischen Republik. Diese
hatten

bereits

im

Jahr

1997,

als

der

Koordinierungsrat

des

Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums (KR) durch die Außenminister
beider Länder gegründet wurde, eine Einbindung der jungen Generation in
den offiziellen deutsch-tschechischen Dialog gefordert. Durch die Schaffung
des Jugendforums wird das Postulat des Aide-mémoire vom 29.12.1997
eingelöst, "besonderen Wert ... auf die Beteiligung aus den Reihen der
jungen

Generation"

zu

legen.

So

wurde

im

Jahr

2001

das

Deutsch-tschechische Jugendforum in seiner ersten Besetzung als ein
Projekt des KRs auf Initiative von Dr. Carsten Lenk und Jana Váňová
gegründet.
Die Verbindung der beiden Gremien zeigt sich darin, dass seit dem Jahr
2003 die beiden Sprecher des Jugendforums zugleich Mitglieder des
Koordinierungsrates sind. Außerdem wurden die deutsche Sprecherin
Janine Reinhard sowie die stellvertretende tschechische Sprecherin Lucie
Koutová in den im Januar 2005 neu
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Deutsch-Tschechischen Gesprächsforum berufen. Einige Mitglieder des
Jugendforums hatten auch die Möglichkeit, an den Jahreskonferenzen des
Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums teilzunehmen.
Die Schirmherrschaft für das Jugendforum übernahm auf deutscher Seite
die Vorsitzende der Deutsch-Tschechischen Parlamentariergruppe und
Mitglied des Deutschen Bundestags, Frau Petra Ernstberger, sowie auf
tschechischer Seite der Europaparlamentarier und ehemalige tschechische
Außenminister, Herr Josef Zieleniec.
Die Vorbereitung und den Verlauf des Projekts gewährleisteten im Zeitraum
2001 bis 2003 das Koordinierungszentrum für den deutsch-tschechischen
Jugendaustausch – TANDEM, IDOR und die Brücke/Most-Stiftung in
Dresden. Die Mitglieder des Jugendforums waren und sind unter anderem
Vertreter

der

folgenden

Bundesjugendring,

Organisationen

Deutsche

und

Sportjugend,

Verbände:
Junge

Deutscher

Aktion

der

Ackermann-Gemeinde, Sudetendeutsche Jugend, Kinder- und Jugendring
der Tschechischen Republik, Tschechischer Kinder- und Jugendrat,
Bundesvereinigung kultureller Jugendbildung, Ring politischer Jugend und
die studentische Kammer des Rates der Hochschulen in Tschechien, Lávka,
Sojka

und

Slunce.

Die

übrigen

Mitglieder

werden

in

einem

Auswahlverfahren ermittelt, für das sich Jugendliche bewerben können, die
sich aktiv im deutsch-tschechischen Bereich engagieren, z.B. im Rahmen
von Schul- oder Städtepartnerschaften. Bei der Auswahl wird vor allem Wert
auf das Interesse der Kandidaten an politischen Diskussionen, auf
Erfahrungen bei der Organisation von Treffen und auf Kenntnisse der
deutsch-tschechischen Beziehungen gelegt. Die Mitglieder des Forums
arbeiten ehrenamtlich und unabhängig.
Die erste Amtszeit des Deutsch-tschechischen Jugendforums dauerte von
2001 bis 2003. Das Organisationsteam setzte sich aus den Sprechern
Ondřej Matějka und Matthias Braun, den stellvertretenden Sprecherinnen
Barbora Procházkova und Nicole Sabella und den beiden Koordinatoren
Ilona Rožková und Matthias Dörr zusammen. Im Herbst 2003 endete das
Mandat und das Gremium wurde in der zweiten Amtszeit von 2003 bis 2005
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mit 40 Mitgliedern und zwei Koordinatoren neu besetzt. Als Sprecher
wurden auf tschechischer Seite Jan Ryjáček und seine Stellvertreterin Lucie
Koutová gewählt, auf deutscher Seite Janine Reinhard und ihre
Stellvertreterin Elisabeth Sandfuchs. Als Koordinatoren fungierten Hanna
Winkler und Pavel Šlechta. Über die Projekte der ersten beiden Jugendforen
können

Sie

auf

der

Homepage

des

Jugendforums

(www.jugendforum.ahoj.info) mehr erfahren.
Zum Jahreswechsel 2003/2004 kam es zu einer Veränderung in der
Trägerschaft

des

Deutsch-tschechischen

Jugendforums.

In

der

Tschechischen Republik und in Deutschland wurden Trägervereine
gegründet, deren Mitglieder hauptsächlich ehemalige Mitglieder und
Koordinatoren des ersten Jugendforums (2001 – 2003) bildeten. Ziel dieser
Vereine

ist

die

institutionelle

Sicherung

und

Unterstützung

des

Jugendforums in seiner jetzigen Organisationsform. Außerdem erfüllt der
Verein die Funktion eines Alumni-Netzwerkes.

Amtszeit 2005–2007
Die Mitglieder des dritten Deutsch-tschechischen Jugendforums mit dem
Mandat für den Zeitraum 2005 – 2007 trafen sich Ende Oktober 2005 zur
ersten konstituierenden Sitzung in Dresden. Bei der Auswahl der neuen
Besetzung wurde weiterhin darauf Wert gelegt, dass vor allem solche
Jugendliche ernannt werden, die sich aktiv an deutsch-tschechischen
Treffen beteiligten und ein Interesse an politischen Diskussionen zeigten,
sowie Erfahrungen in der konkreten Jugendarbeit aufweisen konnten.
Wichtig waren zudem auch das Interesse an den deutsch-tschechischen
Beziehungen und die persönlichen Eigenschaften der Kandidaten. Die
Entsendung der Mitglieder durch Verbände wurde hingegen weniger stark
berücksichtigt. Formell ernannt wurden drei deutsche Mitglieder.
Auf diesem konstituierenden Treffen in Dresden wählte das Jugendforum
Michael Sachsenmaier zum deutschen und Jan Zajíc zum tschechischen
Sprecher. Als Stellvertreterinnen wurden auf deutscher Kathrin Freier und
auf tschechischer Seite Lenka Hofmanová gewählt. Im Rahmen der
Mitgliederversammlung im Herbst 2006 in Berlin fand eine Neuwahl der
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deutschen Sprecher statt. Kathrin Freier wurde zur deutschen Sprecherin
gewählt und Natalie Glück zur stellvertretenden Sprecherin. Zusammen mit
den beiden Koordinatoren Jan Polívka und Sebastian Kraft bilden die beiden
Sprecher und ihre Stellvertreter das Organisationsteam.
Am 7. Mai 2007 fand an der Deutschen Botschaft in Prag die
Abschlusspräsentation des Deutsch-tschechischen Jugendforums statt,
anlässlich derer die einzelnen Projekte präsentiert wurden.
Im September 2007 treffen sich die neuen Mitglieder und Koordinatoren zur
konstituierenden Sitzung des vierten Deutsch-tschechischen Jugendforums
in Nürnberg.

Struktura a cíle Česko-německého fóra mládeže
Česko-německé fórum mládeže je v každém funkčním období tvořeno 20
mladými lidmi ve věku 16-26 let z České republiky a stejným počtem stejně
starých

lidí

z

Německa.

Členové

jsou

buď

navrhováni

různými

česko-německými spolky a sdruženími, anebo se ucházejí o členství sami.
Ze 40 členů je vybrán jak na české, tak i na německé straně jeden mluvčí a
jeho zástupce, kteří pak společně reprezentují Fórum mládeže navenek. Pro
Fórum mládeže pracují také dva koordinátoři, kteří nemají žádný politický
mandát a nejsou členy Fóra. Čtyři mluvčí a oba koordinátoři tvoří
organizační tým, který se podílí na přípravě plenárních setkání a závěrečné
prezentace, a také propojuje vnitřní práci Fóra. Členové Česko-německého
fóra mládeže se v plénu setkávají dvakrát a v pracovních skupinách třikrát
ročně.
Cílem členů Fóra mládeže je zlepšit svými aktivitami česko-německé vztahy
a spolupráci obou zemí zaměřenou zejména na mládež. Fóru mládeže jde
především o zlepšení porozumění mezi Čechy a Němci a o probuzení zájmu
mladých lidí o sousední zemi. Kromě toho se členové snaží najít řešení
aktuálních problémů česko-německého sousedství. Díky své různorodosti
má toto grémium velký potenciál přinášet společnosti nové impulsy a tím
dosáhnout výše zmíněných cílů. Svou prací chce Fórum mládeže podnítit
iniciativu i jiných mladých lidí či sdružení mládeže.
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Hlavní úloha Česko-německého fóra mládeže spočívá především ve dvou
oblastech:
1. Oblast praktických činností
Hlavní

náplní

Fóra

mládeže

je

příprava

a

realizace

projektů

s

česko-německou tématikou. Tyto projekty jsou realizovány v pracovních
skupinách, které vzniknou 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 Fórum mládeže zpětnou vazbu na výsledky svých
projektů. Problémy, které z projektů vyvstanou, se předají odpovídajícím
institucím a zveřejní se. Fórum mládeže má ambice být „kontaktní
osobou“ jak pro mladé, tak i pro instituce.
Vedle rozvoje schopností a dovedností, které s sebou každý přináší,
umožňuje Fórum mládeže další vzdělávání svých členů. Kromě toho
poskytuje Fórum mládeže bilaterální diskusní platformu pro mladé lidi z
České republiky a Německa, kteří se chtějí angažovat při dalším utváření
česko-německého dialogu.
2. Oblast politických aktivit
Fórum mládeže je mnohými 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.
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Strukturen und Ziele des Deutsch-tschechischen Jugendforums

Das Deutsch-tschechische Jugendforum besteht in jeder Amtszeit aus je 20
jungen Menschen aus Deutschland und der Tschechischen Republik im Alter
zwischen 16 und 26 Jahren. Die Mitglieder werden teils von Verbänden und
Vereinen ernannt oder bewerben sich selbst auf die Ausschreibung. Aus
diesen 40 Mitgliedern werden jeweils ein deutscher und ein tschechischer
Sprecher und je ein stellvertretender Sprecher gewählt, die das
Jugendforum nach außen vertreten. Organisatorisch unterstützt wird das
Jugendforum durch zwei Koordinatoren. Sie besitzen kein politisches
Mandat und sind keine Mitglieder des Jugendforums. Die vier Sprecher und
die Koordinatoren bilden das Organisationsteam, welches sowohl die
Mitgliederversammlungen und die Abschlusspräsentation organisatorisch
und inhaltlich vorbereitet, als auch die Arbeit innerhalb des Forums vernetzt.
Alle Mitglieder treffen sich zweimal jährlich im Plenum; in den
Arbeitsgruppen dreimal jährlich.
Ziel der Mitglieder des Jugendforums ist es, durch ihre Arbeit die
deutsch-tschechischen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen
beiden Ländern zu verbessern. So sollen typische Anliegen der Jugendlichen
thematisiert und vorgetragen werden. Auch eine bessere Verständigung
zwischen Deutschen und Tschechen wird angestrebt und das Interesse von
Jugendlichen am Nachbarland soll geweckt werden. Ein weiteres Ziel stellt
die konstruktive Auseinandersetzung

mit

aktuellen

Problemen

der

deutsch-tschechischen Nachbarschaft dar, wofür Lösungsmöglichkeiten
erarbeitet werden sollen. Durch seine Ideenvielfalt und gestützt auf eine
politische und gesellschaftliche Basis hat dieses Gremium großes Potential,
um neue Impulse für die Gesellschaft zu setzen und damit die oben
erwähnten Ziele zu erreichen. Durch die Arbeit soll auch anderen
Jugendlichen, Jugendorganisationen

und Einrichtungen

Impulse für

Projekte gegeben werden.
Seine Hauptaufgabe sieht das Deutsch-tschechische Jugendforum vor allem
in zwei Bereichen: in der praktischen und in der politischen Arbeit.
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1. Der Bereich der praktischen Arbeit
Ein Schwerpunkt der Arbeit des Jugendforums liegt auf der Konzeption und
Realisierung von Projekten mit deutsch-tschechischer Thematik in den
Arbeitsgruppen. Diese werden auf der konstituierenden Sitzung jeder
Amtszeit gebildet. Am Ende der zweijährigen Amtszeit werden die
Projektergebnisse öffentlich präsentiert und den Entscheidungsträgern
vorgelegt, um über die aktuellen Anliegen im deutsch-tschechischen
Jugendbereich

zu

informieren

und

Reaktionen

zu

erreichen.

Die

auftretenden Probleme sollen thematisiert und die entsprechenden
Institutionen und die Öffentlichkeit dafür sensibilisiert werden. Das
Jugendforum sieht sich dabei sowohl als Ansprechpartner für Jugendliche,
als auch als Kontaktstelle zu Institutionen und Entscheidungsträgern.
Neben den persönlichen Fähigkeiten, welche die einzelnen Mitglieder in das
Forum einbringen, stellt die Weiterbildung der Mitglieder des Jugendforums
einen wichtigen Aspekt dar. Dies gelingt beispielsweise mittels thematisch
bezogener Treffen.
Außerdem bietet das Deutsch-tschechische Jugendforum eine bilaterale
Diskussionsplattform für junge Leute aus Deutschland und Tschechien, die
sich engagiert an der weiteren Ausgestaltung des deutsch-tschechischen
Dialogs beteiligen möchten.
2. 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 oder 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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Pohled do zákulisí – zřizovatelé Fóra mládeže
Rozhovor s předsedkyněmi zřizujících Spolků Janine Reinhard a
Hannou Winkler s Kathrin Freier
Kathrin: Kdo vlastně rozhodl o založení Spolků, kdy se tak stalo a
proč?
Hanna: K rozhodnutí došlo v Norimberku při prvním setkání druhého Fóra
mládeže (2003–2005). Na podzim roku 2003 vypršela doba, ve které byl
zřizovatelem IDOR (2002–2003) a ještě předtím jím bylo Koordinační
centrum česko-německých výměn mládeže – Tandem Řezno (2001–2002),
a tak se několik bývalých členů prvního funkčního období rozhodlo založit
zřizující Spolek jak v Německu, tak v České republice. 17.11.2003 vznikl
spolek „Česko-německé fórum mládeže, o.s.“ se zakládajícími členy
Magdalénou Černou (roz. Müllerová), Ondřejem Matějkou a Janem Pátkem
a

24.11.2003

pak

spolek

„Freunde

des

Deutsch-tschechischen

Jugendforums e.V.“ se zakládajícími členy Andreou Blankeck, Lucií
Černohousovou, Inou Gamp, Jürgenem Hinxlagem, Mikem Meyerem,
Dianou-Susannou Rieger a Katharinou Schroeter.
Kathrin: Jakou roli hraje Spolek pro Fórum mládeže a o co se
stará?
Janine: Spolky se starají o finanční a administrativní rámec Fóra mládeže,
ve kterém pak členové mohou sami a nezávisle organizovat svá setkání a
vyvíjet projekty. Spolky vystupují jako právnická osoba, jako žadatelé o
grant na činnost projektů Fóra mládeže a nesou právní a finanční
zodpovědnost.
Hanna: Spolky tak zajišťují kontinuitu Fóra mládeže tím, že se starají o
všechny administrativní záležitosti (od podání žádostí o granty a vyúčtování
až po podvojné účetnictví a daňová přiznání), které s projekty souvisí.
Kathrin: Jak přesně vypadá struktura Spolku? Kdo jsou jeho
předsedové?
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Janine: Na české a německé straně máme po jednom Spolku, který pracuje
podle právních předpisů příslušné země. Jednou ročně se setkáváme na
společnému zasedání. V lednu 2005 zvolilo plénum na české straně do
předsednictva Hannu Winkler a Jana Ryjáčka. Ondřej Matějka, Lucie
Koutová a Jan Prášil byli zvoleni do revizní komise.
Hanna: Na německé straně pak byly do předsednictva zvoleny Janine
Reinhard jako předsedkyně, Elisabeth Sandfuchs jako její zástupkyně a
Katharina Meyer jako pokladní.
Kathrin: Kdo jsou členové Spolků? A kdo se může stát členem?
Hanna: Až na jisté výjimky (aby se dostálo zákonně požadovanému počtu
zakládajících členů na německé straně) jsou ve Spolcích zastoupeni pouze
bývalí členové Fóra mládeže a koordinátoři. Někteří z nich jsou pak členy v
obou spolcích.
Janine: Členy se nemohou stát stávající členové Fóra mládeže. Koordináři
ale nejsou členy Fóra, a proto jsou ze strany spolků pověřováni organizací
konferencí a setkání. Po uplynutí funkčního období jsou spolky přístupné
všem bývalým členům Fóra mládeže.
Kathrin: Kdo financuje výlohy Spolků?
Janine: Spolky pracují na dobrovolnické bázi a jsou financovány z
členských příspěvků, finančních darů a výnosů z grantů, které jsou zahrnuty
v rámci rozpočtu Fóra mládeže (administrativní činnost, koordinace,
zasedání členů a výběr nových členů Fóra a koordinátorů).
Hanna: Podařilo se nám našetřit něco málo peněz, abychom překlenuli
běžné výdaje Fóra především na začátku každého kalendářního roku (do té
doby, než dorazí na účet peníze z grantů) a pokryli eventuální mimořádné
náklady. Za to děkujeme všem, co nám doposud přispěli!
Kathrin: Jak si představujete budoucnost Spolků a Fóra mládeže?
Hanna: Pro nás je hlavně důležité, aby Fórum mládeže bylo i nadále
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nezávislé a zajišťovalo si svou finanční budoucnost. Navíc pracujeme na
tom, aby se spolky vyvinuly v tzv. Alumni-program, který by pravidelně
organizoval setkání bývalých členů Fóra mládeže a podporoval tím vzájemné
seznamování a výměnu zkušeností.
Janine: Měla by tak vzniknout jakási síť, ve které by nejen pracovní skupiny
Fóra našly pro své projekty kontaktní osoby a podporu, ale především, díky
které bychom zůstali v kontaktu a udržovali přátelství z oněch dvou nebo
více let strávených ve Fóru mládeže.

Hinter den Kulissen - Die Trägerschaft des Jugendforums
Ein Gespräch mit den Vorsitzenden der Trägervereine Janine
Reinhard und Hanna Winkler mit Kathrin Freier
Kathrin: Wann, von wem und warum wurde der Entschluss
gefasst, Trägervereine zu gründen?
Hanna: Der Entschluss fiel in Nürnberg beim ersten Treffen des neuen bzw.
zweiten Jugendforums (2003-2005). Im Herbst 2003 lief die Trägerschaft
des Deutsch-tschechischen Jugendforums durch IDOR (2002-2003; zuvor
Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch Tandem
Regensburg 2001-2002) aus und so entschieden sich einige der ehemaligen
Mitglieder aus der ersten Amtszeit auf deutscher und tschechischer Seite je
einen Trägerverein zu gründen: am 17.11.2003 den Verein „Česko-německé
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fórum mládeže o.s.“ mit den Gründungsmitgliedern Magdaléna Černá (geb.
Müllerová), Ondřej Matějka und Jan Pátek und am 24.11.2003 den Verein
„Freunde

des

Deutsch-tschechischen

Jugendforums

e.V.“

mit

den

Gründungsmitgliedern Andrea Blankeck, Lucie Černohousová, Ina Gamp,
Jürgen Hinxlage, Mike Meyer, Diana-S. Rieger und Katharina Meyer (geb.
Schroeter).
Kathrin: Welche Rolle spielt der Verein für das Jugendforum und
welche Aufgaben nimmt er wahr?
Janine: Die Trägervereine kümmern sich für das Jugendforum um den
finanziellen und administrativen Rahmen, in welchem die Mitglieder ihre
Treffen und Projekte selbstständig und unabhängig organisieren und
entwickeln können. Als Antragssteller für das Projekt Jugendforum treten
die Trägervereine bei den Geldgebern als juristische Personen auf und
tragen die rechtliche und finanzielle Verantwortung.
Hanna: Die Trägervereine sichern also ein Stück weit den Fortbestand des
Jugendforums,

indem

sie

alle

administrativen

Aufgaben

(von

Antragsstellung und Abrechnung bis hin zu doppelter Buchführung und
Steuererklärung), die mit dem Projekt zusammenhängen, in Eigenregie
erfüllen.
Kathrin: Wie genau ist der Verein strukturiert? Wer sind die
Vorsitzenden?
Janine: Es gibt auf deutscher und tschechischer Seite jeweils einen Verein,
der nach den rechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes arbeitet.
Einmal

im

Jahr

treffen

wir

uns

zu

einer

gemeinsamen

Mitgliederversammlung. Im Januar 2005 wählte die Mitgliederversammlung
auf tschechischer Seite Hanna Winkler und Jan Ryjáček in den Vorstand und
Ondřej Matějka, Lucie Koutová und Jan Prášil in die Revisionskommission.
Hanna: Auf deutscher Seite wurden Janine Reinhard als Vorsitzende,
Elisabeth Sandfuchs als ihre Stellvertreterin und Katharina Meyer als
Kassenwartin in den Vorstand gewählt.
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Kathrin: Wer sind die Mitglieder des Vereins? Und wer kann
Mitglied werden?
Hanna: Bis auf einige Ausnahmen (um die gesetzlich geforderte Zahl von
Gründungsmitgliedern auf deutscher Seite zu erfüllen) sind nur ehemalige
Mitglieder des Jugendforums und die Koordinatoren Mitglieder in den
Trägervereinen. Einige sind auch in beiden Trägervereinen Mitglied.
Janine: Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind aktuelle Mitglieder des
Jugendforums, aber nicht die aktuellen Koordinatoren, die von den
Trägervereinen mit der organisatorischen Durchführung der Konferenzen
und Treffen beauftragt werden. Nach Ablauf ihrer Amtszeit stehen die
Trägervereine allen ehemaligen Mitgliedern des Jugendforums offen.
Kathrin: Wer finanziert die anfallenden Kosten des Vereins?
Janine: Die Trägervereine arbeiten auf ehrenamtlicher Grundlage und
finanzieren sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Fördergeldern, die im
Rahmen des Jugendforumsbudgets beantragt werden (für administrative
Begleitung, Koordination, Mitgliederversammlung und Auswahltreffen der
neuen Mitglieder und Koordinatoren).
Hanna: Mittlerweile konnten wir ein wenig Kapital ansammeln, um die
laufenden Kosten des Jugendforums v.a. zu Beginn eines jeden
Kalenderjahres

(bis

die

Fördergelder

eintreffen)

und

bestimmte

Sonderausgaben zu decken. Dafür danken wir allen, die bisher gespendet
haben!
Kathrin: Wie stellt ihr euch die Zukunft des Vereins und des
Jugendforums vor?
Hanna: Uns ist es wichtig, dass das Jugendforum auch weiterhin in der
Lage ist, sich selbst zu verwalten und seine finanzielle Zukunft zu sichern.
Darüber hinaus arbeiten wir daran, dass sich die Trägervereine zu einem
Alumni-Verein entwickeln, der regelmäßig Treffen für die verschiedenen
Generationen

von

Jugendforumsmitgliedern

organisiert

und

das

gegenseitige Kennen lernen und den Austausch fördert.
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Janine: So soll ein Netzwerk entstehen, in dem nicht nur die
Arbeitsgruppen des Jugendforums für ihre Projekte Ansprechpartner und
Unterstützung finden, sondern wir miteinander in Kontakt bleiben und die
Freundschaften aus zwei oder mehr Jahren Jugendforum pflegen.

Plenární zasedání Fóra mládeže
První plenární setkání v Drážďanech (21. – 23. října 2005)
Plenární zasedání v Drážďanech koncem října zahájilo třetí funkční období
Česko-německého fóra mládeže. Čtyřicet nově zvolených členů Fóra
mládeže se poprvé sešlo, navzájem poznalo a zároveň se seznámilo s
činností Fóra mládeže. Pomocí metody Open Space vznikla témata projektů
a na konci setkání došlo k rozdělení členů do pěti pracovních skupin –
Komunikace, Mládež, Politika, Vzdělávání a Setkávání, ve kterých členové
své projekty realizovali.
Druhé plenární setkání v Bedřichově (6. – 9. dubna 2006)
Při druhém plenárním zasedání třetího funkčního období Česko-německého
fóra mládeže v Bedřichově u Jablonce nad Nisou měli členové možnost
prohloubit kontakt se členy ostatních pracovních skupin. Představení
jednotlivých projektových idejí, které vznikly v Drážďanech, ukázalo, do
jaké míry se jednotlivé projekty vyvíjely. Při prezentaci jednotlivých
pracovních skupin byla patrná rozdílná stádia projektů. Při řešení problémů
spjatých s koncepty projektu, popř. dalším postupem pomáhali členové
Nadace Roberta Bosche. Podstatnou část programu tvořila vystoupení
hostů.
Lucie Koutová (bývalá česká zástupkyně mluvčího Fóra mládeže) představila
Česko-německé diskusní fórum a program konference v Liberci (2006),
jejímž tématem bylo „Vzděláním překonat bariéry“. Jan Lontschar, vedoucí
Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže – Tandem Plzeň,
představil činnost organizace a poukázal na výbornou spolupráci mezi
Tandemem a Školním projektem Fóra mládeže. Následovalo představení
Česko-německého fondu budoucnosti Ilonou Rožkovou.
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Třetí plenární setkání v Berlíně (9. – 12. listopadu 2006)
Na programu třetího plenárního setkání bylo seznámení s důležitými
organizacemi a institucemi z oblasti česko-německých vztahů a také
prezentace dosavadní práce jednotlivých pracovních skupin.
Velmi

pozitivně

lze

hodnotit

setkání

se

zástupci

Česko-německé

parlamentární skupiny Spolkového sněmu. Na krátké představení aktivit
Fóra mládeže navázala živá diskuse o realizaci konkrétních projektů.
Následovala návštěva Českého velvyslanectví v Berlíně. V rámci setkání se
zástupci velvyslanectví (pánové Sechter, Novák a Bucháček) se vedla
diskuse na témata česko-německých vztahů, např. volný pohyb pracovních
sil, problematika Schengenského prostoru, projekty mládeže v médiích aj.
Členové Fóra mládeže využili plenární zasedání rovněž k osobním
rozhovorům. Každá pracovní skupina představila plénu dílčí výsledky své
práce. Následovala diskuse o zlepšovacích návrzích. Spolek přátel Fóra
mládeže informoval členy Fóra o své práci.
Čtvrté plenární setkání v Praze (4. – 7. května 2007)
Po roce a půl působení se v Praze setkali členové Česko-německého fóra
mládeže na závěrečné prezentaci svých projektů. Na programu plenárního
setkání byly jak přípravy prezentace, tak evaluace celého třetího funkčního
období. Organizovalo se také „předání“ Fóra mládeže novým členům. Spolek
přátel Fóra mládeže nabídl loučícím se členům možnost aktivně se podílet
na fungování Fóra.
7. května 2007 se konala závěrečná prezentace projektů na Německém
velvyslanectví v Praze. Po jejím skončení byla zahájena výstava „Děti
hvězd“ a členové zodpovídali dotazy novinářů i hostů

Plenartreffen des Deutsch-tschechischen Jugendforums in der
Amtszeit 2005-2007
Während seiner Amtszeit traf sich das Deutsch-tschechische Jugendforum
halbjährig im gesamten Plenum.
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Erstes Plenartreffen in Dresden (21. – 23. Oktober 2005)
Das Plenartreffen in Dresden Ende Oktober 2005 eröffnete die dritte
Amtsperiode des Deutsch-tschechischen Jugendforums. Die 40 neu
ausgewählten Mitglieder trafen sich zum ersten Mal und lernten sowohl sich
untereinander als auch die Tätigkeit des Jugendforums kennen. Mit Hilfe
der Open Space Methode wurden gemeinsam Projektideen entwickelt. Am
Ende des Treffens bildeten sich fünf Arbeitsgruppen, die Projekte in den
Bereichen Kommunikation, Jugend, Politik, Bildung, Begegnung und
Obdachlosigkeit umsetzen wollten.
Zweites Plenartreffen in Bedřichov (06. – 09. April 2006)
Bei

der

zweiten

Mitgliederversammlung

des

Deutsch-tschechischen

Jugendforums in Bedřichov bei Jablonec nad Nisou (CZ) konnten die
Mitglieder den persönlichen Kontakt mit Mitgliedern anderer AGs vertiefen.
Die Vorstellung der einzelnen Projektideen zeigte, wie sich die Projekte
weiterentwickelt haben, die in Dresden ins Leben gerufen wurden. Bei der
Präsentation

wurden

unterschiedliche

Entwicklungs-

und

Umsetzungsstadien deutlich. Zur Lösung von Schwierigkeiten beim
Projektkonzept bzw. beim weiteren Vorgehen waren Mitarbeiter der Robert
Bosch Stiftung behilflich.
Einen Schwerpunkt des Programms stellten die Gespräche mit den
geladenen

Gästen

stellvertretende

dar.

Lucie

Sprecherin

des

Koutová

(ehemalige

Jugendforums)

tschechische

präsentierte

das

Deutsch-Tschechische Gesprächsforum und das Programm der diesjährigen
Jahreskonferenz in Liberec mit dem Thema „Barrieren durch Bildung
überwinden“. Jan Lontschar - Leiter von Tandem Pilsen – stellte die
Tätigkeit der Organisation vor und wies darauf hin, dass bereits eine sehr
gute Zusammenarbeit zwischen Tandem und dem Schulprojekt des
Jugendforums

existiere.

Anschließend

folgte

die

Vorstellung

des

Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds durch Ilona Rožková.
Drittes Plenartreffen in Berlin (09. – 12. November 2006)
Beim dritten Plenartreffen stand, neben der Zusammenkunft mit wichtigen
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Entscheidungsträgern
Kooperation,

die

aus

Arbeit

dem
an

Bereich
den

der

deutsch-tschechischen

Projekten

mit

abschließender

Zwischenpräsentation auf dem Programm.
Als sehr positiv kann das Treffen mit den Vertretern der DeutschTschechischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag vermerkt
werden. Nach einer kurzen Vorstellung der Aktivitäten des Jugendforums
folgte eine lebhafte Diskussion über die Realisierung der Projekte. Im
Anschluss stand der Besuch der Tschechischen Botschaft in Berlin auf dem
Programm. Im Rahmen einer Diskussion mit den Vertretern der Botschaft,
Herrn Sechter, Herrn Novák und Herrn Bucháček, wurde über aktuelle
Themen der deutsch-tschechischen Beziehungen wie beispielsweise die
Arbeitnehmerfreizügigkeit, Schengen oder Jugendprojekte in den Medien
gesprochen.
Die Mitglieder des Jugendforums nutzten das Plenartreffen außerdem zu
persönlichen Gesprächen und regem Austausch. Jede Arbeitsgruppe stellte
dem

Plenum

Zwischenergebnisse

ihrer

Projekte

vor.

Anschließend

diskutierte man über Verbesserungsvorschläge. Schließlich berichteten
auch die Trägervereine von ihrer, für das Jugendforum wichtigen Arbeit im
Hintergrund.
Viertes Plenartreffen in Prag (4. – 7. Mai 2007)
Nach

anderthalb

Jahren

trafen

sich

die

Mitglieder

des

Deutsch-tschechischen Jugendforums zur Beendigung ihrer Amtszeit und
zur Abschlusspräsentation der Projekte in Prag. Auf dem Programm standen
die Vorbereitung der Präsentation und die Evaluation der dritten Amtszeit.
Zudem wurde die Übergabe des Jugendforums an die neuen Mitglieder
vorbereitet. Um den Mitglieder des Jugendforums Gelegenheit zu geben,
sich weiter im deutsch-tschechischen Bereich zu engagieren und das
Jugendforum künftig zu begleiten, stellten die Trägervereine ihre Arbeit vor.
Am Montagmorgen fand die Abschlusspräsentation der Projekte in der
Deutschen Botschaft in Prag statt. Nach der 90minütigen Präsentation der
Ergebnisse wurde die Ausstellung „Sternenkinder“ eröffnet und die
Mitglieder standen zu Gesprächen zur Verfügung.
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Vybrané politické aktivity Fóra mládeže 2005–2007
2005–2007

Zvolení Lucie Koutové a Janine Reinhard (bývalých členů
organizačního

týmu)

do

Rady

Česko-německého

konferenci

Česko-německého

diskusního fóra
26. – 27.11.2005

Účast

na

Výroční

diskusního fóra v Berlíně. Téma: „Češi a Němci v roce
2005: Co znamená 60 let míru a integrace v Evropě pro
vzájemné česko-německé vztahy?“
01. – 03.03.2006

Jmenování Jana Zajíce do Česko-německé rady mládeže

24.09.2006

Účast na oslavě při předání ceny města Regensburg
panu Václavu Havlovi

07. – 08.10.2006

Účast

na

Výroční

konferenci

Česko-německého

diskusního fóra v Liberci. Téma „Vzdělání překonávat
bariéry“ navrhlo Fórum mládeže
10.11.2006

Pracovní setkání členů Fóra mládeže s Česko-německou
parlamentární skupinou Spolkového sněmu
Rozhovor s diplomaty v Českém velvyslanectví v
Berlíně

31.12.2006

Zvolení Kathrin Freier do Rady Česko-německého
diskusního fóra na dvouleté funkční období

17.03.2007

Představení struktur a způsobů práce Fóra mládeže při
akci „Svět bez hranic – mládež hýbe národním
parkem“ („Eine Welt grenzenlos – Jugend bewegt
Nationalpark“) konané ve Zwieselu (Národní park
Bavorský les)

30.03. – 01.04.07

Účast na XVI. Jihlavském symposiu k tématu "Iritace ve
středoevropském soužití - Češi a Němci jako příklad
vydařených vztahů?"

28.04.2007

Účast při pódiové diskusi během oslav „10 let Tandemu“

Kromě účasti Česko-německého fóra mládeže na oficiálních akcích se účastnili
členové jednotlivých pracovních skupin zasedání tématicky blízkých jejich
projektům, kde měli možnost představit své projekty.
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Politische Aktivitäten
2005-2007

Vertretung

des

Jugendforums

im

Beirat

zum

Deutsch-Tschechischen Gesprächsforum durch Lucie Koutová
und Janine Reinhard
26.-27.11.2005

Teilnahme am Deutsch-Tschechischen Gesprächsforum in
Berlin zum Thema „Deutsche und Tschechen im Jahr 2005:
Was bedeuten 60 Jahre Frieden und Integration in Europa für
die gegenseitigen Beziehungen?“

01.-03.03.2006

Vertretung des Jugendforums im Deutsch-Tschechischen
Jugendrat durch Jan Zajíc

24.09.2006

Teilnahme an der Festveranstaltung zur Verleihung des
Brückenpreises der Stadt Regensburg an Václav Havel

07.-08.10.2006

Teilnahme am Deutsch-Tschechischen Gesprächsforum in
Liberec mit dem Thema „Barierren durch Bildung überwinden“,
welches vom Jugendforum vorgeschlagen wurde

10.11.2006

Arbeitsfrühstück der Mitglieder des Jugendforums mit der
Deutsch-Tschechischen Parlamentariergruppe

10.11.2000

Gespräch mit Diplomaten der Tschechischen Botschaft in Berlin

31.12.2006

Ernennung von Kathrin Freier und Jan Zajíc zu Mitgliedern des
Beirats zum Deutsch-Tschechischen Gesprächsforum für zwei
Jahre

17.03.2007

Vorstellung der Strukturen und der Arbeitsweise des
Jugendforums im Nationalpark Bayerischer Wald bei der
Veranstaltung „Eine Welt grenzenlos – Jugend bewegt
Nationalpark“

30.03.-01.04.07

Teilnahme am XVI. Iglauer Symposium zum Thema „Irritation
im mitteleuropäischen Zusammenleben – Tschechen und
Deutsche als Beispiel eines geglückten Zusammenlebens?“

27.04.07
Neben

Teilnahme Podiumsdiskussion der Feier zu „10 Jahre Tandem“
der

Teilnahme

und

der

Einbindung

des

Deutsch-tschechischen

Jugendforums an offiziellen Veranstaltungen, vertraten auch die Mitglieder der
einzelnen Arbeitsgruppen mit den Projekten ihre Interessen nach außen und
nahmen an entsprechenden Veranstaltungen teil.
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ČÁST II. PROJEKTY. PRACOVNÍ SKUPINY.
Pracovní skupina Vzdělávání – projekt „Tschechisch? Sprech’ ich!“
Téma
Pracovní skupina Vzdělávání se ve svém projektu „Tschechisch? Sprech’
ich!“ zabývala vyučováním češtiny na bavorských a saských školách v
česko-německém pohraničí. Cílem projektu bylo zavedení češtiny do
německých škol, příp. zlepšení již stávající výuky, podnícení vzniku
zájmových kroužků češtiny, zprostředkování partnerství mezi školami,
zlepšení povědomí o česko-německých organizacích a v neposlední řadě
také vybudování informační sítě pro učitele němčiny.
Průběh projektu
Dotazováním na základních a středních školách, gymnáziích, středních
odborných školách a vyšších odborných školách bylo zjištěno, zda a v jaké
formě je čeština vyučována.
Nejprve se vypracoval dotazník, který mj. obsahoval následující otázky:
„Vyučuje se na Vaší škole čeština – pokud ano, v jaké formě?“, „Jaký učební
materiál používáte při výuce?“, „Kdo žáky vyučuje?“, „Kdo dal k vyučování
češtiny podnět?“, „Uvítali byste, kdyby byla na Vaší škole zavedena
čeština?“, atd. Kromě toho dotazník zjišťoval, zda má škola zájem o
partnerství s českou vzdělávací institucí, se kterými problémy se škola při
zavádění češtiny setkala a od koho škola očekává podporu při výuce češtiny.
Výsledky dotazníků mají vyvolat diskusi a rozšířit nabídku vyučování češtiny
na německých školách.
Realizace dotazování v Bavorsku
V červenci 2006 byly dotazníky rozeslány na bavorské školy v regionech
Dolní Bavorsko, Horní Franky a Horní Falc.
Výsledky studie, zpracované pomocí statistického programu SPSS, byly
prezentovány na konferenci Bohemica Regensburg „Tschechisch auf
Deutsch“ a také na zasedání „Tschechisch-Unterricht an Schulen in der
Euregio Egrensis“ v Marktredwitz. O výsledky se zajímaly i různé vzdělávací
a politické instituce.
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Na

projektu

spolupracovaly

zejména

tyto

instituce:

Bohemicum

Regensburg-Passau, EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e.V.
a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže – Tandem.
Výsledky dotazování v Bavorsku
Přehled počtu rozeslaných dotazníků:
Rozeslané

Odpovědi

Návratnost

dotazníky (počet)

(počet)

(procenta)

Gymnázia

105

35

33,33 %

Střední školy

100

31

31,00 %

Odborné školy

74

18

24,32 %

887

68

7,67 %

1166

152

13,04 %

Základní škola (1. i
2. st.)
Celkem

Na 18 školách ze 152, které se projektu aktivně zúčastnily, je čeština
nabízena jako volitelný předmět nebo jako zájmový kroužek. Čeština byla
zavedena během posledních dvou let hlavně na základě iniciativy učitelů,
ředitelů anebo školského úřadu. Problémy, které se ve spojitosti s
vyučováním češtiny objevují, jsou především nedostatek zájmu žáků a malá
podpora od Spolkových ministerstev školství (Kultusministerium).
Více než třetina škol, které češtinu ještě nevyučují, by uvítala zavedení
češtiny jako volitelného předmětu nebo zájmového kroužku. Jako potíže při
zavádění češtiny respondenti nejčastěji uvádějí problémy s financováním,
malý zájem žáků, chybějící učitelé a nevyhovující hodinová dotace.
Celých 68% dotázaných ředitelů by souhlasilo se zavedením češtiny do škol
v příhraniční oblasti.
Mezi důvody pro zavedení češtiny patřily blízkost České republiky, návaznost
výuky z předškolních zařízení nebo z primárního vzdělávání, kontakt
s partnerskou školou a poznání nového jazyka. Podporu školy očekávají
zejména od Spolkových ministerstev školství (Kultusministerium).
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Realizace dotazování v Sasku
Poté, co saské ministerstvo školství (Sächsisches Staatsministeriums für
Kultus) povolilo provedení studie, byly v březnu 2007 rozeslány dotazníky
také do saských škol. Výsledky studie a rovněž i její srovnání s bavorskou
částí projektu budou prezentovány na závěrečné prezentaci Fóra mládeže v
květnu 2007.
Pohled do budoucna
Naše pracovní skupina zastává názor, že znalost jazyka sousední země
výrazně zlepšuje porozumění a spolupráci v oblasti hospodářství, politiky a
společnosti vůbec.
Pracovní skupina doufá, že svou studií vytvoří základ pro politické jednání
mezi

ministerstvy

školství

Německa

a

České

republiky

i

dalšími

kompetentními institucemi.
Členové pracovní skupiny Vzdělávání:
Katharina Peche, Lenka Hofmanová, Julia Lindheimer, Lucie Kroulíková,
Kathrin Freier, Bernd Justin Jütte (zleva)
Kontakt:

Katharina Peche, vedoucí pracovní skupiny : KatharinaPeche@yahoo.de

TEIL II. PROJEKTE. ARBEITSGRUPPEN.

AG Bildung – Projekt „Tschechisch? Sprech’ ich!“
Thema
Die Arbeitsgruppe Bildung beschäftigte sich in ihrem Projekt „Tschechisch?
Sprech’

ich!“

mit

den

Tschechischaktivitäten

an

bayerischen

und

sächsischen Schulen im deutsch-tschechischen Grenzraum. Das Ziel des
Projektes

bestand

in

der

Einführung

bzw.

Verbesserung

des

Tschechischunterrichts und darin, die Entstehung von Arbeitsgruppen an
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Schulen zu fördern, Kontaktinformationen zu Schulpartnerschaften und
deutsch-tschechischen Institutionen zu vermitteln sowie ein Netzwerk
zwischen Tschechischlehrern in Deutschland aufzubauen.
Vorgehen
Anhand

einer

zuständigen

Befragung

von

Fachkräften

Realschulen/Mittelschulen,

an

DirektorInnen/SchulleiterInnen
Grund-

Gymnasien,

und

bzw.

Hauptschulen,

Berufsoberschulen

sowie

Fachoberschulen sollte festgestellt werden, ob und in welchem Rahmen
Tschechisch unterrichtet wird bzw. werden soll.
Zuerst wurde ein Fragebogen entwickelt, der u.a. folgende Punkte
umfasste: ob und in welcher Form Tschechisch bereits angeboten wird,
welches Lehrmaterial verwendet wird, welches Lehrpersonal unterrichtet,
wer den Anstoß dazu gegeben hat und ob es die Schule begrüßen würde,
Tschechisch einzuführen. Darüber hinaus wurde festgestellt, ob bereits
Partnerschaften zu tschechischen Einrichtungen bestehen, welche Probleme
es bzgl. des Tschechischunterrichts zu bewältigen gibt und von wem sich die
Schulen Unterstützung bei der Einführung oder Durchführung des
Unterrichts erhoffen. Die Ergebnisse sollen zur Diskussion anregen und
weitere Schritte zur Verbesserung des Tschechischangebots in die Wege
leiten.
Durchführung der Befragung in Bayern
Die Fragebögen wurden im Juli 2006 an bayerische Schulen in den
Regierungsbezirken Niederbayern, Oberfranken und Oberpfalz versendet.
Nach

der

Auswertung

der

Fragebögen

unter

Verwendung

des

Statistikprogramm SPSS konnten die Ergebnisse bei der Konferenz des
Bohemicums „Tschechisch auf Deutsch“ in Regensburg und auf der Tagung
„Tschechisch-Unterricht an Schulen in der Euregio Egrensis“ in Marktredwitz
präsentiert werden.
Mit Hilfe der Ergebnisse wurde Lobbyarbeit auf institutioneller und
politischer Ebene durchgeführt.
Die Institutionen Bohemicum Regensburg-Passau, EUREGIO EGRENSIS
Arbeitsgemeinschaft Bayern e.V. und Tandem – Koordinierungszentrum
deutsch-tschechischer Jugendaustausch unterstützten das Projekt mit
besonderem Engagement.
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Ergebnisse der Befragung in Bayern
Überblick über die Verteilung der versendeten Fragebögen:
Versendete

Antworten

Rücklaufquote

Fragebögen

(Anzahl)

(Prozent)

(Anzahl)
Gymnasium

105

35

33,33 %

Realschule

100

31

31,00 %

Fachschule

74

18

24,32 %

887

68

7,67 %

1166

152

13,04 %

Grund-

und

Hauptschulen
Gesamt

An 18 der 152 befragten Schulen wird Tschechischunterricht als Wahlfach
oder Arbeitsgemeinschaft angeboten. Gerade in den letzten zwei Jahren
wurde an diesen Schulen Tschechisch vorwiegend aufgrund der Initiative
der Lehrkräfte, der Schulleitung oder des Schulamtes eingeführt.
Schwierigkeiten bezüglich des Tschechischunterrichts sind dabei v.a.
mangelndes

Interesse

sowie

mangelnde

Unterstützung

durch

das

Kultusministerium.
Mehr als ein Drittel der Schulen, die Tschechisch bislang noch nicht
unterrichten, würden die Einführung von Tschechischunterricht als
Wahlfach oder Arbeitsgemeinschaft begrüßen. Als Schwierigkeiten bei der
Einführung des Fachs sehen

sie v.a. fehlende Sprachlehrer, das

Stundenkontingent, das Budget und mangelndes Interesse.
Insgesamt betrachtet vertreten 68% der befragten Schulleiter bzw.
Fachkräfte die Meinung, dass Tschechisch an grenznahen Schulen
angeboten werden sollte.
Als Gründe für den Tschechischunterricht werden die Grenznähe, die
Fortführung des Unterrichts aus dem Kindergarten oder der Grundschule
bzw. Partnerschule, sowie das Kennenlernen der Sprache genannt. Zu den
Schwierigkeiten, die bei der Einführung von Tschechisch auftraten, gehören
Finanzierung, Lehrermangel und fehlendes Interesse. Unterstützung erhofft
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man sich dabei u.a. vom Kultusministerium.
Durchführung der Befragung in Sachsen
Nach Erteilung der Genehmigung des Sächsischen Staatsministeriums für
Kultus konnte die Befragung an den sächsischen Schulen im März 2007
durchgeführt

werden.

Die

Ergebnisse

sowie

vergleichende

Schlussfolgerungen in Bezug auf die Befragung in Bayern werden bei der
Abschlusspräsentation des Jugendforums im Mai 2007 vorgestellt.
Ausblick
Wir sprechen uns für eine Nachbarschaftspolitik aus, die das Erlernen der
jeweils anderen Sprache als einen Baustein für besseres Verständnis und
Zusammenarbeit in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft stärkt.
Die Projektgruppe hofft mit der Studie eine Grundlage für politisches
Handeln von Seiten der Kultusministerien sowie der zuständigen Stellen
geschaffen zu haben.
Mitglieder AG Bildung:

Katharina Peche, Lenka Hofmanová, Julia Lindheimer,
Lucie Kroulíková, Kathrin Freier, Bernd Justin Jütte (v.l.n.r.)

Kontakt AG Bildung:

Katharina Peche, AG-Leiterin

KatharinaPeche@yahoo.de

Školní projekt: „Do Česka na zkušenou“
Cílem projektu je vzbudit u německé mládeže zájem o Českou republiku a
češtinu a také je získat pro možnost účasti na výměnných akcích. Některé
předchozí projekty Fóra mládeže – především studie „Zábrany mobilit“ –
ukázaly, že nedostatek informací je často největší překážkou pro
přeshraniční spolupráci mladých lidí. Tuto skutečnost chceme právě naším
projektem změnit. Chceme pomoci odbourat stávající obavy, představit
konkrétní možnosti a seznámit studenty s autentickými zkušenostmi.
Na podzim 2006 jsme tedy přišli s nabídkou odpovídajících prezentací na
středních školách a gymnáziích (2.–4. ročník).
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Realizace projektu
Motivováni dobrým výsledkem školního projektu v Česku, utvořili čeští a
němečtí členové Fóra mládeže na setkání v Bedřichově v dubnu 2006 tým
pro přípravu a realizaci školního projektu v Německu.
V následujících týdnech byla připravena devadesátiminutová prezentace,
která se skládala ze dvou částí. První část měla hravou formou přiblížit
Českou republiku a češtinu, druhá část měla představit konkrétní možnosti,
které se německé mládeži nabízejí.
Při realizaci šlo především o to, skloubit potřebné informace o sousední zemi
a osobní zkušenosti s ní. Dále byly představeny jednotlivé česko-německé
organizace, jejich pole působnosti a zkušenosti. Každá škola obdržela také
materiály s podrobnými informacemi.
Další fáze spočívala již v samotných prezentacích na školách. Do projektu se
přihlásilo 27 škol, především z Bavorska a Saska. Do projektu se mohli jako
referenti zapojit i členové 2. Fóra mládeže.
V září 2006 se v prostorách Koordinačního centra česko-německých výměn
mládeže – Tandem (Regensburg) uskutečnilo setkání deseti referentů
projektu. Cílem setkání byla příprava prezentace a rozdělení škol mezi
jednotlivé referenty.
Během září až prosince 2006 probíhaly prezentace na jednotlivých školách.
Referenti navštěvovali školy vždy v česko-německém zastoupení.
Během prezentací byly představeny následující oblasti, podle zájmu i
podrobněji: setkávání mládeže, workcampy, dobrovolnictví (např. Evropská
dobrovolná služba), civilní služba, praktika, vysokoškolské studium v České
republice (např. východoevropská studia), absolvování jednoho semestru
v České republice a nakonec také informace o výuce češtiny.
Tento projekt se nám podařilo uskutečnit díky praktické i finanční podpoře
ze strany Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem
v Regensburgu.

Ohlasy
Ze strany studentů i učitelů se nám dostalo veskrze pozitivní odezvy. To
ukazuje, že naše nabídka vychází vstříc stávající informační poptávce.
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Pokračování projektu
Na základě neočekávaného zájmu ze strany škol a jejich pozitivní odezvě
jsme se na setkání v Berlíně domluvili, že tento projekt na jaře opět
zopakujeme. Jako referenty se nám podařilo sehnat současné i bývalé členy
Fóra mládeže.
V případě zájmu se obraťte na koordinátorku projektu Judith Schenz
(DJTF@schenz.de)
Referenti projektu „Do Česka na zkušenou“ byli: Alena Felcmanová, Antonia
Goldhammer, Sabine Kramer, Lucie Kroulíková, Julia Lindheimer, Katharina
Peche, Judith Schenz, Kateřina Smejkalová a Alois Tost.

Das Schulprojekt: Versuch’s mal in Tschechien
Ziel des Projekts ist es, bei deutschen Jugendlichen ein Interesse an
Tschechien und der Tschechischen Sprache zu wecken, um sie so auch für
die Teilnahme an Austauschmaßnahmen zu gewinnen. Einige in der
Vergangenheit durchgeführte Projekte des Jugendforums – vor allem die
Studie „Mobilitätshindernisse“ - haben sehr deutlich gezeigt, dass der
geringe Informationsstand junger Leute eines der größten Hindernisse im
grenzüberschreitenden Jugendaustausch darstellt. Durch das Projekt wollen
wir diesem gezielt entgegenwirken und bestehende Ängste abbauen, indem
- unter Einbeziehung unserer eigenen Erfahrungen - konkrete Möglichkeiten
vorgestellt werden.
Im Herbst 2006 boten wir daher entsprechende Veranstaltungen an
Berufsschulen und Gymnasien (Klasse 11 – 13) an.
Konkrete Umsetzung
Motiviert durch die guten Erfahrungen des Schulprojekts in Tschechien,
fanden sich auf dem Treffen in Bedřichov im April 2006 einige deutsche und
tschechische Mitglieder des Jugendforums zusammen, um die konkrete
Umsetzung der Idee in Deutschland zu planen.
In den folgenden Wochen wurde eine 90-minütige Präsentation erarbeitet,
die im ersten Teil über das Land informiert und spielerisch in die Sprache
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einführt sowie im zweiten Teil konkrete Möglichkeiten aufzeigt, die sich
deutschen Jugendlichen in Tschechien bieten.
Bei der Umsetzung ging es im ersten Schritt darum, die benötigten
Informationen zu sammeln und persönliche Erfahrungsberichte aus dem
Nachbarland zusammenzutragen. Dabei bezogen wir auch Institutionen und
Verbände mit ein, die in den verschiedenen Bereichen tätig sind und uns so
ihre Erfahrungen weitergeben konnten. Auf diese Weise entstand für jede
Schule eine Tasche mit Informationsmaterialien, die den Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit bieten, sich selbstständig weiter zu informieren.
Im zweiten Schritt traten wir an die Schulen heran und informierten über
unser Angebot. Es meldeten sich 27 Schulen vorwiegend aus Bayern und
Sachsen. Parallel dazu konnten weitere Mitstreiter/Referenten auch aus den
Reihen der Mitglieder des zweiten Jugendforums gewonnen werden.
Im September 2006 fand dann in Regensburg in den Räumen von Tandem –
dem Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch - ein
Treffen aller zehn Referenten des Projekts statt. Ziel dieses Treffens war es,
diese auf die Veranstaltungen in den Schulen vorzubereiten und konkret zu
vereinbaren, wer welche Schule besuchen wird.
In der Zeit von September bis Dezember wurden die Veranstaltungen an
den

Schulen

von

je

einem

deutsch-tschechischen

Referentenpaar

durchgeführt.
Während der Veranstaltung wurden folgende Bereiche angesprochen und je
nach Interesse vertieft: Workcamps, Freiwilligendienste (z.B. Europäischer
Freiwilligendienst

EVS),

Zivildienst,

Praktikumsmöglichkeiten,

Auslandssemester in der Tschechischen Republik und deutsch-tschechische
Jugendbegegnungen, sowie Angebote an deutschen Universitäten (z.B.
Studiengang Osteuropastudien und Bohemicum) und die Möglichkeiten, die
tschechische Sprache zu erlernen.
Dank

der

Unterstützung

und

dem

finanziellen

Engagement

des

Koordinierungszentrums deutsch-tschechischer Jugendaustausch – Tandem
Regensburg konnten wir das Projekt so durchführen.
Resonanz
Sowohl von Seiten der Schülerinnen und Schüler als auch der Lehrkräfte
bekamen wir durchgehend positive Rückmeldungen. Dies zeigt, dass wir mit
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unserem Angebot auf ein bestehendes Informationsbedürfnis eingehen.
Fortführung des Projekts
Aufgrund des unerwartet großen Interesses von Seiten der Schulen und der
positiven Resonanz, haben wir auf dem Treffen in Berlin im November 2006
beschlossen

das

Projekt

in

diesem

Frühjahr

erneut

zu

starten.

Erfreulicherweise konnten wir weitere Mitglieder des Jugendforums und
auch ehemalige Mitglieder als Referenten gewinnen.
Bei

Interesse

an

der

Veranstaltung

wenden

Sie

sich

an

die

Projektkoordinatorin Judith Schenz (DTJF@schenz.de).
Alena Felcmanová, Antonia Goldhammer, Sabine Kramer, Lucie Kroulíková,
Julia Lindheimer, Katharina Peche, Judith Schenz, Kateřina Smejkalová,
Alois Tost

Pracovní Supina Mládež – Brožura: Informace o Studiu v SRN
Téma
Alena Felcmanová a Kateřina Smejkalová byly členkami pracovní skupiny
Mládež již ve třetím funkčním období, tj. 2003–2005. Při svém první
působení v Česko-německém fóru mládeže vypracovaly brožuru o studiu
v Německu určenou českým studentům. Podnětem k jejímu vypracování
byly výsledky studie „Zábrany mobilit“ pracovní skupiny Mládež (Fórum
mládeže 2001–2003), která mimo jiných překážek v česko-německých
výměnách poukázala na neexistenci přehledné brožury, která by obsahovala
kompletní informace o studiu v Německu. Tehdy dostupné informace byly
často zastaralé, nepřesné nebo povrchní. Většinou byly zaměřené jenom na
stipendisty jednotlivých nadací, pro uchazeče o absolvování celého studia
v Německa neexistovaly rady skoro žádné. První brožura vyšla ve spolupráci
s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže – Tandem Plzeň
a Západočeskou univerzitou v Plzni na jaře roku 2005 v nákladu 500 kusů.
Brožura chronologicky popisovala kroky, které je potřeba učinit na cestě za
studiem v Německu od výběru oboru a přihlášení, přes zařizování ubytování
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a formalit na místě, až k prvním dnům na univerzitě a praktickým tipům.
Brožura byla také doplněna o obsáhlý seznam organizací poskytujících
stipendia a seznam užitečných zkratek, na které může student narazit.
Zaměřovala se jak na stipendisty, kteří tráví v Německu jenom část svého
studia, tak na ty, kteří se rozhodli v Německu absolvovat celé své studium.
Brožura měla velký úspěch a byla brzy rozebrána. Autorky v rámci svého
působení

v pracovní

skupině

Mládež

třetího

funkčního

období

Česko-německého Fóra mládeže tedy začaly uvažovat o druhém,
aktualizovaném vydání. Zájem o spolupráci tentokrát projevili kromě
původního

partnera

Koordinačního

centra

česko-německých

výměn

mládeže – Tandem Plzeň i partneři noví – DAAD Praha a Goethe-Institut
Praha.
Postup práce
Aktualizace se týkaly především změn po vstupu České republiky do
Evropské unie a přechodu německých univerzit na Boloňský systém, tj.
zavedení nových oborů Bachelor a Master a evropských kreditů. Rozšířen
byl také seznam stipendií, struktura však zůstala stejná. Zdrojem informací
byly především vlastní zkušenosti a internetové rešerše. Brožura poté prošla
korekturou členů Česko-německého fóra mládeže a všech partnerů
podílejících se na jejím vydání.
Výsledky
Druhé, aktualizované vydání Brožury o studiu v Německu vyšlo na podzim
2006 v nákladu 4500 kusů a dostalo také nový, přitažlivý vzhled.
Výhled
Brožuru nyní využívají především Koordinační centrum česko-německých
výměn mládeže – Tandem Plzeň, DAAD Praha a Goethe-Institut Praha při
své informační činnosti a také Česko-německé fórum mládeže při besedách
na českých školách v rámci projektu „Do Německa na zkušenou“.
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AG Jugend - Broschüre zum Studium in Deutschland
Thema
Alena Felcmanová und Kateřina Smejkalová sind schon seit 2003 Mitglieder
des Jugendforums und auch zum zweiten Mal Mitglieder der AG „Jugend“.
Während ihrer ersten Amtszeit stellten sie eine Broschüre für tschechische
Studenten zum Studium in Deutschland zusammen Als Anregung zur
Erstellung dieser Broschüre dienten damals die Ergebnisse der Studie
„Mobilitätshindernisse“ der AG „Jugend“ des ersten Jugendforums. Diese
Studie zeigte, dass neben anderen Hindernissen im deutsch-tschechischen
Austausch das Fehlen einer übersichtlichen Broschüre mit gesammelten,
aktuellen Informationen über das Studium in Deutschland ein großes
Problem darstellt. Damals verfügbare Informationen waren oft veraltet,
ungenau oder zu oberflächlich. Meist bezogen sie sich auf Stipendiaten
konkreter Stiftungen; für junge Leute, die sich für ein komplettes Studium in
Deutschland interessierten, lagen fast gar keine Informationen vor. Die
erste Broschüre wurde in Zusammenarbeit mit Tandem Plzeň und der
Westböhmischen Universität im Frühling 2005 in einer Auflage von 500
Stück herausgegeben. In dieser Broschüre wurden die chronologischen
Schritte beschrieben, die man auf dem Weg zu einem Studium in
Deutschland befolgen muss: von der Auswahl des Studiengangs und der
Anmeldung über die Unterkunft und Formalitäten vor Ort bis hin zu den
ersten Tagen an der Uni und praktischen Tipps. Weitere Teile der Broschüre
beinhalteten zudem eine ausführliche Auflistung der Stipendien und
wichtige Abkürzungen, auf die ein Student stoßen kann. Sie richtete sich
sowohl an Studenten,, die in Deutschland nur einen Teil ihres Studiums
verbringen, als auch an diejenigen, welche sich entschieden haben, ihr
gesamtes Studium in Deutschland zu absolvieren. Die Broschüre hatte
großen Erfolg und war schnell vergriffen. Daher dachten die Autorinnen im
Rahmen der Arbeit in der AG „Jugend“ des dritten Deutsch-tschechischen
Jugendforums über eine neue, aktualisierte Ausgabe nach. Interesse an der
Zusammenarbeit äußerten diesmal neben dem ursprünglichen Partner
Tandem Plzeň auch zwei neue Partner: DAAD Prag und das Goethe-Institut
Prag.
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Vorgehensweise
Die Aktualisierungen betrafen vor allem die Änderungen nach dem
EU-Beitritt Tschechiens und die Umstellung der deutschen Unis auf das
Bologna-System, d. h. die Einführung der neuen Studiengänge Bachelor
und Master und der europäischen Credit Points. Zudem wurde auch die
Liste der Stipendien erweitert - die Struktur blieb jedoch erhalten. Als
Informationsquelle dienten den Autorinnen vor allem eigene Erfahrungen
(Kateřina studiert seit Herbst 2005 in Deutschland) und Internetrecherchen.
Zur

Korrektur

wurde

Deutsch-tschechischen

die

Broschüre

den

Jugendforums und der

Mitgliedern

an der

des

Herausgabe

beteiligten Partner vorgelegt.
Ergebnisse
Die zweite, aktualisierte Fassung der Broschüre zum Studium in
Deutschland wurde im Herbst 2006 in einer Auflage von 4500 Stück
herausgegeben und erhielt auch ein neues, originelles Layout.
Die Broschüre wird zur Zeit sowohl von Tandem Plzeň, dem DAAD Prag und
dem Goethe-Institut Prag zu Informationszwecken, als auch von Mitgliedern
des

Deutsch-tschechischen

Jugendforums

bei

ihren

Vorträgen

an

tschechischen Schulen im Rahmen des Projektes „Versuch's mal in
Tschechien“ genutzt.

Pracovní skupina Setkávání
Téma
Tématem projektu pracovní skupiny Setkávání je příprava a uskutečnění
Česko-německého setkání mládeže ve Valticích v létě roku 2007. Cílovou
skupinou projektu je mládež ve věku 18–23 let. Cíle tohoto semináře jsou
následující:
1. zprostředkování informací o organizaci a provedení vlastního setkání
mládeže
2. upozornění na poznávací akce konající se v jiných zemích
3. jazyková výměna a zkušenost
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4. seznámení se s místní kulturou a okolím Valtic
Účastníci budou rozděleni do jednotlivých pracovních skupin, které budou
dle instrukcí sami vyhledávat a zpracovávat různé informace. Náklady na
příjezd a odjezd si budou účastníci hradit sami.
Postup
Stanovení věkové hranice účastníků v rozmezí 18–23 let je důležité ze dvou
hledisek. Zaprvé je to hledisko právní (dodržování různých vyhlášek ohledně
nezletilých by znamenalo neúměrně více času a energie ze strany
organizátorů), za druhé jsme horní hranici stanovili kvůli možnostem
financování s přihlédnutím k větší „atraktivitě“ této skupiny pro podpůrné
fondy.
Vzhledem k omezenému finančnímu rozsahu bylo od počátku jasné, že
místem konání se musí stát Česká republika, protože náklady vydané v
Česku a v Německu jsou za stejných podmínek velmi rozdílné. V úvahu byly
také vzaty ubytovací kapacita hotelu, cenové zvýhodnění a okolí vhodné k
aktivnímu trávení volného času.
Stanovení pevného termínu plánovaného projektu se nakonec ukázalo být
jedním z největších problémů. Vzhledem k tomu, že do naší cílové skupiny
spadají nejen vysokoškoláci, ale také středoškoláci, a to z obou zemí, museli
jsme najít termín, kdy se prázdniny v českých a německých příhraničních
oblastech shodují.
Jako nejvhodnější se jeví termín 4. – 11. srpna 2007.
Stejně komplikované bylo také hledání finančních partnerů. Po dlouhém
hledání na internetu a po konzultaci různých otázek financování („Je možné
financovat z jednoho fondu Fórum mládeže i pracovní skupinu zvlášť?“, „Je
soukromé, popř. politické sponzorování možné?“) jsme se rozhodli podat
žádost u Česko-německého fondu budoucnosti.
Výsledky
Protože se samo provedení našeho projektu může uskutečnit až o
prázdninách – nejen kvůli termínu prázdnin (mj. kvůli kvartálnímu
financování), můžeme zde uvést prozatím pouze dílčí úspěchy a kroky.
Během našeho setkání v Brně jsme se sešli s majitelem hotelu a dohodli se
na rámcových finančních a logistických podmínkách. Dalším krokem bylo
45

Česko-německé fórum mládeže
stanovení přesnějšího rámcového programu, který bude ještě upraven
podle počtu přihlášených účastníků a finančních možností.
Máme připravený návrh letáku propagujícího naše setkání. Po přislíbení
financování našeho projektu Fondem budoucnosti bude zahájena reklama
na naše prázdninové setkání.
Během posledního setkání byla sepsána žádost o financovaní pro Fond
budoucnosti. Tato žádost byla později lehce pozměněna vzhledem k
pozdějšímu rozšíření o dva partnery a i přes tuto změnu na poslední chvíli se
nám podařilo zaregistrovat návrh projektu.
Výhled
Na začátku dubna bude rozhodnuto, zda peníze od Česko-německého fondu
získáme, či nikoliv. Pokud dostaneme kladnou odpověď, bude projekt
proveden dle výše zmíněných plánů.
V případě záporné odpovědi se bude muset pracovní skupina uchýlit k
alternativnímu projektu – sestavení informační brožury o již existujících
mezinárodních setkáních mládeže, popř. o finančních možnostech a
fondech, které se zabývají těmito projekty.

AG Begegnung
Thema
Das Projekt der AG Begegnung hat die Organisation und Durchführung
einer deutsch-tschechischen Jugendbegegnung im Sommer 2007 im
tschechischen Valtice zum Inhalt. Die Zielgruppe sind Jugendliche im Alter
von 18 bis 23 Jahren. Im Zentrum der Begegnung stehen folgende Punkte:
1. Vermittlung von Informationen über Organisation und Durchführung
selbst

erarbeiteter

studienbezogenen

Jugendbegegnungen,
Aufenthalten

im

jeweils

2.

Hinweise

anderen

Land,

zu
3.

Sprachvermittlung, 4. Kennen lernen der regionalen Kultur rund um Valtice.
Dazu werden die Teilnehmer in Arbeitsgruppen eingeteilt, welche unter
Anleitung die benötigten Informationen selbst recherchieren sollen. Die
Anreisekosten

werden

von

den

Teilnehmern

getragen.

Teilnehmergebühr wird für Deutsche höher sein, als für Tschechen.
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Vorgehen
Die Festlegung der Altersgruppe von 18 -23 Jahren erfolgte zum einen aus
juristischen

Gründen

Jugendschutzbestimmungen

(die

besondere

für

minderjährige

Beachtung
Teilnehmer

von
erfordert

erfahrungsgemäß einen unangemessen hohen Anteil der zur Verfügung
stehenden Energie und Zeit), zum anderen sollten die Teilnehmer auch nicht
zu alt sein, da sonst der Förderanspruch verloren gehen könnte.
Aufgrund des begrenzten finanziellen Rahmens des Projektes kam von
Anfang an nur ein Veranstaltungsort in Tschechien in Frage, da hier die mit
der Begegnung verbundenen Kosten deutlich niedriger sind als in
Deutschland. Aufgrund Radkos guter Erfahrungen und bereits bestehender
Kontakte mit dem Besitzer entschied sich die AG für das Schlosshotel
Hubertus in Valtice. Dabei wurden sowohl die zur Verfügung stehende
Kapazität des Hotels, als auch die Kosten und Veranstaltungsangebote in
der näheren Umgebung beachtet.
Die Festlegung eines geeigneten Termins erwies sich als eines der größten
Probleme: Da als Zielgruppe nicht nur Studenten, sondern auch Schüler aus
beiden Ländern angesprochen werden sollten, musste ein Zeitraum
gefunden werden, in dem sowohl in Tschechien, als auch in einem der
angrenzenden Bundesländer auf deutscher Seite Ferien sind. Die AG
entschied sich für den Zeitraum vom 4. – 11. August 2007.
Ebenfalls komplizierter als erwartet gestaltete sich die Suche nach einem
Finanzierungspartner.

Nach

AG-Mitglieder

verschiedenen

sowie

langwierigen

Internetrecherchen

rechtlichen

Fragen

(Ist

aller
eine

Doppelförderung des JuFos und der AG Begegnung zulässig? Sind private
oder politische Sponsoren erlaubt?), entschied sich die AG für einen Antrag
beim Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.
Ergebnisse
Da die endgültige Durchführung des Projektes aufgrund der Ferientermine
beider Länder erst im August möglich ist, können hier nur die bis dahin
erreichten Zwischenschritte aufgeführt werden. Mit dem Besitzer des Hotels
in Valtice wurden während eines Treffens in Brno die finanziellen und
logistischen Rahmenbedingungen abgeklärt. Desweiteren erstellte die AG
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ein Rahmenprogramm, das je nach Anzahl der angemeldeten Teilnehmer
und der Höhe der bewilligten Zuschüsse noch angepasst wird. Radko hat
bereits einen Entwurf für einen Flyer und ein Plakat erstellt. Nach Zusage
der Fördergelder wird auf dessen Grundlage Öffentlichkeitsarbeit und
Werbung für die Begegnung betrieben. Beim Treffen in Brno wurde ein
Förderantrag für den Zukunftsfond ausgefüllt. Dieser wurde später durch
zwei Organisationen als Veranstalter des Projektes ergänzt und konnte so
trotz kurzfristiger Änderung noch fristgerecht eingereicht werden.
Ausblick
Anfang April wird die AG vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds
mitgeteilt bekommen, wie über den Förderantrag entschieden wurde. Wenn
er genehmigt wird, kann das Projekt wie geplant durchgeführt werden. Im
Falle eines negativen Bescheides müsste die AG auf ein alternatives Projekt
- das Erstellen eines Informationswerkes über bereits existierende
Jugendbegegnungen oder Fördermöglichkeiten für künftige Projekte ausweichen.
Bei Zuteilung der beantragten Finanzmittel kann dann das Hotel verbindlich
gebucht, sowie mit der konkreten Teilnehmerwerbung an Schulen und
Universitäten begonnen werden.

Foto-projekt s mladými bezdomovci
Úvod

"V zimě to dělám tak, že bydlím v kanále, v kanále, kterým vede vodovod s
teplou vodou, v blízkosti jednoho sídliště. Tam je teplo. Musím tam uklízet,
zem

polévat

vodou

a

zametat

prach."

Tak

popisuje

Gabriela,

čtyřiadvacetiletá žena z Prahy, v rozhovoru Českého rozhlasu svůj život jako
bezdomovkyně. Od svých sedmnácti let žije Gabriela na ulici.
Podle odhadu Laszla Sümegha (koordinátor projektu „Šance“) žije v Praze
asi 1500 dětí a mladých lidí na ulici. Také v Německu stoupá počet mladých
bezdomovců. Jenom v Berlíně je podle odhadů více než 3000 dětí a mladých
lidí na ulici.
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Prostřednictvím tohoto foto-projektu chceme upozornit na situaci mladých
lidí, kteří jsou společností sociálně odvrženi – žijí na ulici nebo přespávají v
zařízeních pro bezdomovce. Projekt nemá bezdomovectví dramatizovat, ale
také ne bagatelizovat. Má překvapit a dokumentovat.

Postup
V různých sociálních zařízeních (Charita, Mahlzeit, Cafee mit Herz) jsme
rozdali mladým lidem jednorázové fotoaparáty (financováné Německým
velvyslanectví v Praze a Fórem mládeže). Týden fotografovali, co je pro ně
důležité: přátele, město, vlastní portréty, místo, kde přespávají, přírodu.
Fotografování má jednak mladé lidi bavit, jednak pro ně být možností
umělecké a dokumentaristické realizace. V Praze a Hamburku bylo rozdáno
asi dvacet fotoaparátů. Poté, co mladí lidé dostali kopie svých fotek, vybralo
se 25–30 fotek, vyvolaly se a zvětšily se na fotopapír.
Jedním z původních cílů projektu byla také idea, že mladí lidé z Hamburku
navštíví výstavu v Praze a stráví zde několik dní. Stejně tak měli čeští mladí
lidé odjet na vernisáž výstavy do Hamburku. Bohužel jsme ovšem nenašli
žádné nadace, firmy nebo státní instituce, které by byly ochotny tyto cesty
financovat.

Výsledky
U příležitosti závěrečné prezentace Fóra mládeže byly fotrografie vystaveny
na Německém velvyslanectví v Praze. Doufáme, že některé fotky s krátkými
texty o mladých lidech budou zveřejněny v časopisech bezdomovců. Fotky
budou prezentovány také na internetu. Firmy, politické strany nebo
soukromé osoby mohou jednu i více fotek zakoupit. Výtěžek bude věnován
sociálním zařízením a mladým lidem na ulici.

Výhled
Po ukončení výstavy na Německém velvyslanectví v Praze je plánováno
výstavu prezentovat také v Hamburku. Místa, která přicházejí v úvahu, jsou
univerzity, církevní spolky v centru Hamburku nebo také sociální zařízení
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věnující se práci s bezdomovci.
Foto-projekt Fóra mládeže by taky mohl v budoucnu pokračovat jako
společná multinacionální výstava s podobnými iniciativami v dalších zemích.
Tak by se například mohla konat výstava fotek od německých, českých a
polských mladých lidí.
Kateřina Pejpalová, Alena Felcmanová, Christian Unger

Fotoprojekt mit obdachlosen Jugendlichen
Einleitung

"Im Winter mache ich es so, dass ich in einem Kanal wohne, in einem Kanal
mit der Warmwasserleitung in der Nähe einer Neubausiedlung. Dort ist es
warm. Ich muss dort aufräumen, den Boden mit Wasser begießen und
Staub fegen." So beschreibt Gabriela, eine 24 Jahre alte Frau aus Prag in
einem Interview mit dem Radiosender Český rozhlas (Tschechischer
Rundfunk) ihr Leben als Obdachlose. Seit ihrem 17. Lebensjahr lebt Gabriela
auf der Straße.
Nach Schätzungen von Lazslo Sümegh (Koordinator Projekt „Šance“) leben
in Prag etwa 1500 Kinder und junge Menschen auf der Straße. Auch in
Deutschland steigt die Zahl jugendlicher Obdachloser. Allein in Berlin gibt es
nach Schätzungen mehr als 3000 Straßenkinder und junge Obdachlose.
Mit dem Fotografie-Projekt wollen wir auf die Situation von jungen
Menschen aufmerksam machen, die auf der Straße leben oder in
Obdachloseneinrichtungen übernachten. Jugendliche, die sozial von der
Gesellschaft ausgegrenzt sind. Das Projekt soll Obdachlosigkeit nicht
dramatisieren, aber auch nicht verharmlosen. Es soll überraschen und
dokumentieren.
Vorgehen
In verschiedenen sozialen Einrichtungen (Charita, Mahlzeit, Cafee mit Herz)
haben wir Einweg-Kameras (finanziert durch die Deutsche Botschaft Prag
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und das Jugendforum) an die Jugendlichen verteilt. Sie hatten eine Woche
Zeit, das zu fotografieren, was ihnen wichtig ist: Freunde, die Stadt,
Selbstporträts, Schlafplätze, Natur. Das Fotografieren soll den Jugendlichen
zum einen Spaß machen, zum anderen soll es eine Plattform für die
Jugendlichen sein, künstlerisch und dokumentarisch aktiv zu sein. Zur Zeit
sind etwa zwanzig Fotoapparate in Prag und Hamburg verteilt. Nachdem die
Jugendlichen eine Kopie ihrer Fotos erhalten haben, möchten wir insgesamt
25-30 Fotos von allen Jugendlichen auswählen. Die ausgewählten Fotos
werden vergrößert und auf Fotokarton ausgestellt.
Ein Ziel des Projekts bestand ursprünglich darin, dass auch Jugendliche aus
Hamburg die Ausstellung in Prag besuchen und ein paar Tage in der Stadt
verbringen können. Umgekehrt sollten auch tschechische Jugendliche zur
Ausstellungseröffnung nach Hamburg reisen. Leider konnten weder
Stiftungen noch Unternehmen bzw. staatliche Institutionen für die
Finanzierung dieser Reise gefunden werden.
Ergebnisse
Zur Abschlusspräsentation des Jugendforums sollen die Fotos in der
deutschen Botschaft Prag ausgestellt werden. Danach möchten wir einige
der Bilder zusammen mit kurzen Texten über die Jugendlichen und von den
Jugendlichen zum Abdruck an Obdachlosenzeitungen schicken und die
Fotos im Internet veröffentlichen. Die Medien haben die Möglichkeit, die
Fotos und das Fotografie-Projekt des Jugendforums vorzustellen. Für
Stiftungen, Unternehmen, Parteien oder Privatpersonen besteht die
Möglichkeit, eines der Bilder durch eine Spende zu erwerben. Das Geld soll
den Einrichtungen und den Jugendlichen zu Gute kommen.
Ausblick
Nach Beendigung der Ausstellung in der deutschen Botschaft in Prag
möchten wir die Bilder auch in Hamburg ausstellen. Mögliche Orte der
Ausstellung sind die Universität, Kirchengemeinden in der Hamburger
Innenstadt oder auch die sozialen Einrichtungen, die sich um die
jugendlichen Obdachlosen kümmern.
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Das Fotoprojekt des Jugendforums könnte in Zukunft auch gemeinsame,
multinationale Ausstellungen mit vergleichbaren Aktionen in anderen
Ländern organisieren. So könnte beispielsweise eine Ausstellung mit Fotos
von deutschen, tschechischen und polnischen Jugendlichen stattfinden.
Kateřina Pejpalová, Alena Felcmanová, Christian Unger

Literární soutěž „Známé neznámé“
Téma
Literární soutěže „Známé neznámé“ se mohli zúčastnit čeští a němečtí studenti
středních škol ve věku 15–19 let. Čeští účastníci měli napsat příspěvek jakéhokoli
útvaru na téma „Co pro mě znamená Německo“, téma pro studenty z Německa
bylo „Co pro mě znamená Česko“. Studenti psali česky nebo německy. Byly
stanoveny 4 kategorie podle národnosti a jazyka, kterým je příspěvek psán (dvě
kategorie pro Čechy, dvě pro Němce).
Průběh
Literární soutěž měla velký ohlas u českých studentů. Obdrželi jsme od nich více
než 200 příspěvků. Bohužel o soutěž nebyl zájem na německé straně. Dostali jsme
pouze jeden text z Německa, a proto jsme byli nuceni změnit kategorie. Příspěvky
jsme rozdělili do těchto 4 skupin: německy psané, básně, povídky a eseje (do
poslední skupiny byly zahrnuty i rozhovory, ankety a další texty, které se nedaly
zahrnout do předchozích kategorií).
V porotě zasedli:
- členové skupiny Komunikace: Pavla Čermáková, Václav Kazda, Hana Bejlková,
Ondřej Luštinec, Jana Bělohlávková
- členové orgateamu Česko-německého fóra mládeže: Jan Zajíc, Sebastian Kraft,
Kathrin Freier, Jan Polívka
- přátelé Česko-německého fóra mládeže: spisovatel Jaroslav Rudiš, Lucie
Schlüter, Veronika Vyskočilová
- zaměstnanci Goethe-Institutu: Dr. Hans Simon-Pelanda, Thomas Freundorfer,
Juliana Kaulfürst, Daniel Vodrážka
Výsledky
V každé kategorii byl stanoven jeden vítěz, který získal finanční odměnu 2000 Kč.
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Cenu poskytnul Goethe-Institut Praha. Autoři příspěvků, kteří se umístili na 2. a 3.
místě, získali věcné ceny. Další účastníci, kteří sice nevyhráli, ale svým textem
zaujali porotce, obdrželi drobné dárky, které věnovalo Koordinační centrum
česko-německých výměn – Tandem Plzeň a Goethe-Institut Praha. Jednalo se o
knihy, hrnečky, bloky, publikace „Do kapsy“, tužky, pohlednice, samolepky aj.
Zde jsou vítězové všech kategorií :
kategorie „Německy“: 1. místo Jana Kilianová, 2. místo Veronika Semelková,
3.místo Hana Běťáková.
kategorie „Báseň“:

1.místo Gabriela Benetková, 2.místo Lucie Vlková,
3.místo Jiří Zeman.

kategorie „Povídky“:

1.místo Barbora Pohořská, 2.místo Lucie Kalousková,
3.místo Iveta Brabcová

kategorie „Eseje“:

1.místo Petr Linka, 2.místo Markéta Poskočilová, 3.místo
Michal Zikmund

Nejčastějším tématem příspěvků byla válka. Dále se psalo o setkávání a
výměnách mládeže, o německém jazyce a česko-německých vztazích. Většina
studentů si spojuje Německo s Adolfem Hitlerem, jen ojediněle se objevilo téma
odsunu Němců. 95% autorů příspěvků týkajících se minulostí si myslí, že dnešní
Německo nemá nic společného s válečným Německem.
Pouze ve 32,6% příspěvcích, které pojednávaly o česko-německých vztazích,
zaznělo, že česko-německé vztahy jsou pozitivní, ostatní si myslí, že jsou spíše
horší. Mnozí soutěžící srovnávali Čechy s Němci. Převažoval kritický názor na
Čechy. Někteří čeští žáci vidí v Němcích vzor, od něhož bychom se mohli učit. 66%
žáků se vyjádřilo kladně k německému jazyku, ostatním se němčina nelíbí nebo
jim dělá problémy. Studenti hodnotí Německo jako čisté a upravené, dále jsou
podle nich Němci přátelští, pracovití a pečliví. Nejčastěji zmiňované město bylo
Berlín, nejoblíbenější spolková země Bavorsko. Z německých osobností si
účastníci nejčastěji vzpomněli na Johanna Wolfganga Goetha, na druhém místě
na Michaela Schumachera, dále na Ludwiga van Beethovena. Studenti vidí jako
symbol Německa fotbal. Velmi zmiňovaná byla Berlínská zeď a Braniborská brána.
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Výhled
Soutěž byla v České republice velmi úspěšná a stálo by za to ji v příštím
funkčním období Fóra mládeže zopakovat a „nalákat“ na ni i německé
studenty. Zjistili jsme, jaký mají čeští studenti pohled na sousední zemi.
Der Schreibwettbewerb „Das bekannte Unbekannte“
Thema
Am Wettbewerb „Das bekannte Unbekannte“ konnten sowohl deutsche als
auch tschechische Schüler im Alter zwischen 15 und 19 Jahren teilnehmen.
Tschechische Teilnehmer sollten einen Text beliebigen Genres zum Thema
„Was bedeutet Deutschland für mich“ schreiben; das Thema für die
Deutschen lautete „Was bedeutet Tschechien für mich“. Die Schüler
konnten auf Deutsch oder Tschechisch schreiben. Hierauf basierend wurde
der Wettbewerb je nach Sprache und Nationalität in 4 Kategorien
gegliedert..
Vorgehen
Bei tschechischen Schülern hatte der Schreibwettbewerb großen Erfolg. Sie
schickten uns mehr als 200 Texte. Leider gab es in Deutschland kein
Interesse an dem Wettbewerb. Wir erhielten nur einen Beitrag aus der BRD,
deshalb mussten wir die Kategorien anders gestalten: „Deutsche Beiträge“,
„Gedichte“, „Geschichten“, „Essays“ (in die letzte Kategorie wurden auch
Interviews, Anekdoten usw. einbezogen).
Die Jury setzte sich wie folgt zusammen:
-

Mitglieder der AG Kommunikation: Pavla Čermáková, Václav Kazda,
Hana Bejlková, Ondřej Luštinec, Jana Bělohlávková

-

Mitglieder des Organisationsteams des Jugendforums: Jan Zajíc,
Sebastian Kraft, Kathrin Freier, Jan Polívka

-

Freunde des Jugendforums: Schriftsteller Jaroslav Rudiš, Lucie
Schlüter, Veronika Vyskočilová

-

Mitarbeiter des Goethe-Instituts: Dr. Hans Simon-Pelanda, Thomas
Freundorfer, Juliana Kaulfürst, Daniel Vodrážka

Ergebnisse
In jeder Kategorie wurde ein Sieger ausgewählt, der 2000 Kronen
bekommen hat. Diesen Preis stellte das Goethe-Institut Prag zur Verfügung.
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Die Autoren der Beiträge, die den zweiten und den dritten Platz gewonnen
haben, erhielten einen Sachpreis. Andere Teilnehmer, die zwar nicht
gewonnen, aber der Jury besonders gefallen haben, bekamen kleinere
Geschenke, die Tandem Pilsen und das Goethe-Institut in Prag zur
Verfügung stellten. Es handelte sich hierbei um Bücher, Tassen, Blöcke, das
Büchlein „Für die Hosentasche“, Stifte, Postkarten, Aufkleber usw.
Kategorie „Deutsche Beiträge“: 1. Platz Jana Kilianová, 2. Platz Veronika
Semelková, 3. Platz Hana Běťáková.
Kategorie „Gedicht“: 1. Platz Gabriela Benetková, 2. Platz Lucie Vlková, 3.
Platz Jiří Zeman.
Kategorie „Geschichten“: 1. Platz Barbora Pohořská, 2. Platz Lucie
Kalousková, 3. Platz Iveta Brabcová
Kategorie „Essays“: 1. Platz Petr Linka, 2. Platz Markéta Poskočilová, 3. Platz
Michal Zikmund
Das häufigste Thema der Texte war eindeutig der Zweite Weltkrieg, weiter
wurde

auch

über

Begegnungen

und

Austausch,

Deutsch

und

deutsch-tschechische Beziehungen geschrieben. Die meisten Schüler
verbinden mit Deutschland besonders Hitler; in sehr wenigen Texten
erschien das Thema der Vertreibung der Deutschen. 95 % der Autoren, die
sich mit Geschichte befassten, sind der Meinung, dass das heutige
Deutschland nichts mehr mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat.
Nur in einem Drittel der Texte über die deutsch-tschechischen Beziehungen,
wurden diese als gut bewertet. Der Rest sah sie als eher schlecht an. Einige
Teilnehmer verglichen Tschechen mit Deutschen. Dabei wurden die
Tschechen oft kritisiert. Manche Schüler sind der Meinung, dass Tschechien
von Deutschland lernen sollte. Zwei Drittel der Teilnehmer äußerten sich
positiv zur deutschen Sprache; die Restlichen empfinden Deutsch als
kompliziert oder nicht schön.
Meist wird Deutschland als sauber und ordentlich gesehen; die Deutschen
seien freundlich, arbeitsam und sorgfältig. Die am häufigsten erwähnte
Stadt war Berlin, das Lieblingsbundesland Bayern. Im Bezug auf deutsche
Persönlichkeiten hat man sich am häufigsten an Johann Wolfgang von
Goethe erinnert, gefolgt von Michael Schumacher und Ludwig van
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Beethoven. Gemäß den Schülern gilt Fußball als deutsches Symbol. Sehr oft
wurden in den Texten die Berliner Mauer und das Brandenburger Tor
angesprochen.
Ausblick
Der Wettbewerb war in Tschechien sehr erfolgreich und es wäre gut, ihn zu
wiederholen und auch deutsche Schüler dafür zu begeistern. Wir haben
erfahren, was die tschechischen Jugendlichen von Deutschland denken. Es
könnte interessant sein, die Ergebnisse noch zu erweitern.

Zábrany mobilit II
Co jsou „Zábrany mobilit“? Důležitým a úspěšným projektem pracovní
skupiny Mládež prvního funkčního období Česko-německého fóra mládeže
bylo vypracování studie o překážkách ve výměnách mládeže mezi Českou
republikou a Německem – projekt „Zábrany mobilit“. V pracovní skupině
Mládež druhého funkčního období Fóra mládeže bylo po rozšíření EU
započato s aktualizací projektu, jež byla dokončena prostřednictvím ankety,
kterou provedla v pořadí již třetí pracovní skupina Mládež.
Cílem studie je ukázat širokou paletu projektů výměn mládeže včetně jejich
problematických stránek a zároveň podnítit řešení těchto problémů. Na
druhou stranu, přestože se naše studie nazývá „Zábrany mobilit“, obsahuje
i příklady úspěšné mobility v česko-německých setkáváních mládeže.
Akce dotazníky
Do projektu jsme zahrnuli dva rozdílné typy výměn mezi našimi zeměmi.
Prvním typem jsou „výměny jednotlivců“, tj. všechny pobyty v ČR resp. SRN,
které se týkají samostatných jedinců, nikoli větších skupin. Sem patří
vysokoškolské studijní pobyty v cizině, obvykle v rámci programu
Sokrates/Erasmus nebo zorganizované Německou akademickou výměnnou
službu (DAAD), dále účast na Evropské dobrovolné službě (EVS) a další
(civilní služba v zahraničí, praktikum/stáž v zahraničí). Druhý sledovaný typ
výměn tvoří „skupinové výměny“ – zde byly dotazovány organizace
pořádající setkání pro české a německé skupiny mladých lidí.
Abychom se dozvěděli o dotazovaných akcích více, tj. o nutných
56

Deutsch-tschechisches Jugendforum
organizačních záležitostech, o jejich problémech, výzvách i dopadech,
vytvořili jsme dotazník obsahující zejména otevřené otázky. Ty byly zaslány
řadě spolků, organizací a zejména přes osobní kontakty a získané seznamy
rozdány mladým lidem, kteří byli v ČR resp. SRN na výměně jako jednotlivci.
Zvláštní důraz byl kladen na to, jaký vliv měl na motivaci pro účast na
výměně vstup České republiky do EU, a dále do jaké míry se změny s ním
související podílely na ulehčeních v byrokratických či finančních aspektech
výměn.
Výsledky
V obecné rovině lze říci, že vyhodnocení dotazníků přineslo pozitivní obraz
zkoumané problematiky. Výměn se koná velké množství, zejména studijní a
jazykové pobyty byly v obou zemích hodnoceny velmi kladně. Námi zjištěné
problémy ve výměnách jednotlivců se omezovaly na potíže mladých Němců
v České republice. Tyto komplikace souvisely jednak s jazykovou bariérou a
dále

s

nedostatečným

povědomím

úřadů

o

statutu

„evropského

dobrovolníka“. Mezi zahraničními studenty na Univerzitě Karlově v Praze se
kromě toho projevila nespokojenost se situací na kolejích UK v Hostivaři.
Ve druhé zkoumané oblasti (skupinová výměna) byl celkový obraz o něco
ambivalentnější. Hodnocení dopadů vstupu ČR do EU ukázalo, že možnosti
financování jsou nyní komplexnější, zároveň však podstatně stoupla
náročnost získání těchto prostředků. Další problémy souvisejí se skutečností,
že obvykle bývají dotováni pouze účastníci, nikoliv však odborný personál,
resp. pouze ve velmi nízkém počtu. Mezi pozitiva patří zjednodušení
přechodu státní hranice pro děti bez občanství EU.
Výhled
Výsledky projektu bychom rádi veřejnosti prezentovali formou brožury,
která bude cíleně a včetně návrhů řešení distribuována na příslušná místa.
Podle výsledků studie a úsudku pracovní skupiny Mládež je nutné stávající
situaci zlepšit. V plánu je krátké shrnutí relevantních problémů a možností
jejich řešení pro jednotlivé instituce či organizace.
Doufáme, že naše aktualizace studie „Zábrany mobilit“ spolu s ostatními
projekty pracovních skupin Fóra mládeže napomůže dalšímu zatraktivnění a
růstu úspěchu česko-německých výměn mládeže.
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Mobilitätshindernisse II
Was sind „Mobilitätshindernisse“? Ein wichtiges und erfolgreiches Projekt
der AG Jugend des ersten Deutsch-tschechischen Jugendforums bestand in
der Erarbeitung einer Studie über Hindernisse im Jugendaustausch
zwischen der Tschechischen Republik und Deutschland – die sogenannten
„Mobilitätshindernisse“. In der AG Jugend des zweiten Forums wurde nach
der EU-Osterweiterung eine Aktualisierung in Angriff genommen und nun
durch eine erneute Befragung von uns, der mittlerweile dritten AG, die sich
mit diesem Thema befasst, ausgearbeitet. Die Ergebnisse, die nun in Form
einer Broschüre vorliegen, sollen ein umfassendes Bild verschiedenster
Jugendaustauschprojekte

und

ihrer

Probleme

Lösungsanstöße

Zwar

heißt

unsere

geben.

zeichnen,

Arbeit

noch

sowie
immer

„Mobilitätshindernisse“, sie enthält aber ebenso Beispiele „gelungener
Mobilität“ in deutsch-tschechischen Jugendbegegnungen.
Die Fragebogenaktion
Wir wollten zwei verschiedene Arten von „Austausch“ zwischen unseren
Ländern betrachten: zum einen den „Einzelaustausch“, d.h. alle Aufenthalte
in Deutschland oder Tschechien, die Jugendliche selbst organisieren und die
nicht

in

einer

größeren

Auslandsstudiensemester

Gruppe

(meist

im

stattfinden.
Rahmen

Dazu
des

zählen
Sokrates/

Erasmus-Programms oder über den Deutschen Akademischen Austausch
Dienst DAAD), die Teilnahme am Europäischen Freiwilligendienst (EFD), die
Absolvierung eines „Anderen Dienstes im Ausland“ (Alternative für junge
Männer zum Zivildienst im Inland) oder ein Praktikum. Zum anderen
befragten wir Organisationen, die Jugendbegegnungen mit Gruppen
tschechischer und deutscher Teilnehmer veranstalten.
Um mehr über die Art des Austauschs, die dafür nötige Organisation und die
Probleme,

Herausforderungen

und

Nachwirkungen

eines

solchen

Aufenthalts im anderen Land zu erfahren, erstellten wir Fragebögen mit
größtenteils offenen Fragen. Diese verschickten wir an eine Reihe von
Trägervereinen und Organisationen und - über persönliche Kontakte und
Verteilerlisten der deutschen „Ex-Freiwilligen“ - an die Jugendlichen, die
allein unterwegs waren.
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Besonderes Augenmerk sollte darauf liegen, welche Rolle der EU-Beitritt
Tschechiens für die Motivation, ins andere Land zu gehen hatte und
inwiefern er Erleichterungen bürokratischer oder finanzieller Natur schaffte.
Ergebnisse
Im Wesentlichen zeichnete sich bei der Auswertung der Ergebnisse ein
positives Bild. Es finden zahlreiche Jugendbegegnungen statt, besonders
Studien- und Sprachkursaufenthalte wurden – in beiden Ländern – sehr
positiv bewertet. Die von uns festgehaltenen Probleme beschränken sich
beim Einzelaustausch in erster Linie auf Probleme, die junge Deutsche im
Nachbarland empfanden. Einerseits hingen diese mit der Sprachbarriere
zusammen, andererseits mit fehlendem Wissen der Behörden über den
Status eines „Europäischen Freiwilligen“. Unter den Erasmusstudenten in
Prag zeigte sich außerdem Unzufriedenheit über die Wohnsituation im
Wohnheim Hostivař der Karlsuniversität. Im Gruppenaustausch ergab sich
ein

ambivalenteres

Bild:

zum

Teil

urteilte

man,

dass

mit

der

EU-Osterweiterung die Finanzierungsmöglichkeiten komplexer und der
Aufwand dafür zu groß geworden sei. Weitere Probleme liegen in der
Tatsache begründet, dass meist nur Teilnehmer, aber kein Fachpersonal
oder aber nur eine geringe Anzahl von Jugendlichen gefördert wird.
Erfreulich

ist

jedoch, dass der

Grenzübertritt

von

Kindern

ohne

EU-Staatsbürgerschaft endlich erleichtert wurde.
Ausblick
Mithilfe der Broschüre und gezielten Anfragen und Vorschlägen für Stellen,
bei denen wir als AG Jugend noch Verbesserungsbedarf sehen, wollen wir
nun an die Öffentlichkeit treten. Geplant ist, eine kurze Zusammenfassung
der für die betreffende Einrichtung oder Organisation relevanten Probleme
und Verbesserungsmöglichkeiten zusammenzustellen.
Wir

hoffen,

dass

unsere

Aktualisierung

der

Studie

„Mobilitätshindernisse“ dazu beitragen kann, den deutsch-tschechischen
Jugendaustausch noch erfolgreicher zu gestalten.
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Česko-německé

vztahy

a

mladá

generace:

Vlast,

dějiny,

budoucnost, Evropa
Myšlenka projektu se postupně vyvíjela od setkání v Drážďanech konaného
na podzim 2005. Je pro nás do očí bijící, že názor mládeže a témata ji
zajímající se málokdy objeví v médiích obou zemí. Mnohem častěji vznikaly
v přeshraničním kontextu reportáže vztahující se k politice, kriminalitě,
sportu atd. Dále jsme si všimli, že více reportáží se objevilo tehdy, když se o
rozruch v česko-německých vztazích postarala témata jako odsun Němců
po druhé světové válce z České republiky nebo osobnost prezidenta
Edvarda Beneše. Společně jsme poté zkoumali naše domněnky.
Kladli jsme si otázku, co si vlastně myslí mládež v obou zemích a co je jejím
hlavním zájmem. Z médií nic nevyplývalo. Proto jsme provedli dotazníkové
šetření mezi mládeží. Obě části – analýza tiskovin a dotazníkové šetření –
jsou výsledkem našeho projektu, který představujeme v brožuře.
Způsob provedení: Prvně byly vybrány ty deníky v obou zemích, které
jsme chtěli analyzovat. Následně jsme ověřili naši hypotézu kvalitativně a
kvantitativně. Výsledky studie nás přivedly k druhé části, kterou jsme zahájili
na jaře 2006.
Vytvořili jsme dotazník, jehož struktura byla testována v různých třídách
škol. Po některých modifikacích jsme zahájili dotazníkové šetření v českých
a německých školách. Požádali jsme učitele společenských věd o rozdání
dotazníků v těch třídách, kde se právě probírala tématika druhé světové
války a jejích následků. Nejen dějiny jsou častým sporným bodem
vzájemných vztahů, ale i vlast, pohled do budoucnosti a vzájemný obraz. To
vše nás v dotaznících zajímalo. Naše výsledky jsme nechtěli veřejnosti
upírat. Náš úkol od podzimu 2006 spočíval v napsání a sestavení brožury.
Díky podpoře mnoha pomocníků můžeme na závěr funkčního období
brožuru představit.
Výsledek: Brožura prezentuje výsledky obou částí projektu. V první části,
jak již bylo řečeno, jsme zjistili, že politika, kriminalita, sport atd. dominují
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zpravodajství tištěných médií obou zemí. Pravidelně se objevuje diskuse o
odsunu a Benešových dekretech. Názory a aktivity mládeže se objevují
zřídkakdy.
Důležitý výsledek dotazníků představuje dle našeho názoru skutečnost, že
mládež v obou zemích nahlíží na dějiny jako na relevantní téma, ale nikoliv
jako na hlavní téma pro současnou diskusi. Udivil nás fakt, jak málo
dotazovaných je schopno zařadit události během druhé světové války a po
ní. Vědomosti a postoje ukazují zřetelně pozitivní trend. Mládež si však přeje
více osobních kontaktů mezi Čechy a Němci. Přitom má být pohled
směřován do budoucnosti a ne k politickým rozmíškám.
Výhled: Prakticky si umíme představit rozvinutí diskuse mládeže obou zemí
prostřednictvím internetu. Dle našeho názoru jsme tímto projektem odkryli
slabé místo česko-německých vztahů. Postoj mládeže se neodráží ve
zpravodajství tištěných médií. Výsledky nás povzbudily k tomu, abychom
přivedli mládež obou zemí k politickému a společenskému dialogu.
Víceméně vidíme naši brožuru jako podnět pro další dialog. Diskutovat o
mládeži bez její účasti znamená vyčlenit ji. A právě mládež převezme za
několik let společenskou roli. Doufáme, že při čtení dalších novinových
článků o česko-německých vztazích zůstanou nové poznatky alespoň
v povědomí.
Na tomto místě chceme srdečně poděkovat Koordinačnímu centru
česko-německých výměn mládeže – Tandemd, katedře médií Vysoké
školy Mittweida, Markusi Schubertovi z Kontur 21, Isabell Klingert,
Rostislavu Němcovi, Michaelu Sachsenmaierovi a Judith Schenz z pracovní
skupiny Politika a dále Hansu Mattisovi ze Svazu Němců – Regionálního
svazu Němců Těšínského Slezska. Bez jejich podpory, spolupráce a četných
rad by tato brožura nemohla vzniknout.
Autory brožury jsou: Natalie Glück, Falk Kunadt, Miroslav Staník, Jan
Zajíc
Další členové pracovní skupiny Politika jsou: Isabell Klingert,
Rostislav Němec, Michael Sachsenmaier, Judith Schenz
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AG Politik - Projekt “Die deutsch-tschechischen Beziehungen und
die junge Generation: Heimat, Geschichte, Zukunft, Europa”
Die Idee zum Projekt hat sich seit dem Dresdner Treffen im Herbst 2005
kontinuierlich entwickelt. Uns allen war aufgefallen, dass Meinungen und
Themen der Jugendlichen in Bezug auf beide Länder und deren Verhältnis
zueinander kaum in den Medien vorkommen. Viel häufiger wurde im
grenzüberschreitenden Kontext über Politik, Kriminalität, Sport usw.
berichtet. Auch beobachteten wir verstärkte Berichterstattung immer dann,
wenn die Themen Vertreibung oder Beneš-Dekrete für Aufregung sorgten.
In

einer

Recherche

deutscher

und

tschechischer

Tageszeitungen

überprüften wir unsere Vermutungen. Unser Verdacht sollte sich zwar
bestätigen, ein richtiges Projekt hatten wir damit aber noch nicht. Uns
stellte sich nun die Frage, was die Jugendlichen beider Länder eigentlich
denken und was für sie im Mittelpunkt steht. Aus den Medien ging dies
letztendlich nicht hervor. Daher führten wir eine Umfrage unter
Jugendlichen durch. Beide Teile – Analyse der Printmedien beider Länder
und Umfrage – ergaben unser Projekt, dessen Ergebnisse in einer
Broschüre vorliegen.
Vorgehen: Für den ersten Teil wurden zunächst die Zeitungen in beiden
Ländern, die wir unter die Lupe nehmen wollten, ausgewählt. Im Anschluss
überprüften wir unsere Annahmen arbeitsteilig qualitativ und quantitativ.
Die Ergebnisse brachten uns auf den zweiten Teil, der im Frühjahr 2006
startete.
Hier erstellten wir gemeinsam den Fragebogen, der zunächst in
verschiedenen Schulklassen getestet wurde. Nach einigen Modifizierungen
führten wir die schriftliche Umfrage in ausgewählten deutschen und
tschechischen Schulen durch. Die Fachschaftsleiter Geschichte wurden
gebeten, die Bögen in Klassen zu verteilen, in denen die Thematik des
Zweiten Weltkrieges und seiner Folgen gerade behandelt wurde. Aber nicht
nur “Geschichte”, sondern auch “Heimat” als häufiges Schlagwort in
deutsch-tschechischen Auseinandersetzungen sowie “der Blick in die
Zukunft” und das “Bild voneinander” interessierten uns. Unsere Ergebnisse
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wollten wir der Öffentlichkeit nicht vorenthalten. Verfassen, Gestalten und
Organisieren einer Broschüre zu unserem Projekt war ab Herbst 2006
unsere Aufgabe. Dank der Unterstützung vieler Helfer können wir am Ende
der Amtszeit diese Broschüre vorstellen.
Ergebnisse: Die Broschüre präsentiert die Ergebnisse der beiden
Projektteile. Im ersten Teil konnten wir– wie schon gesagt – feststellen,
dass

Politik,

Kriminalität,

Sport

dominante

Themen

der

deutsch-tschechischen Berichterstattung in den Printmedien beider Länder
sind. Regelmäßig omnipotent erscheinen die Diskussionen um Vetreibung
und

Beneš-Dekrete.

Aktivitäten

und

Meinungen

von

Jugendlichen

empfanden wir als außen vor.
Das wichtigste Ergebnis der Umfrage ist unserer Meinung nach die
Tatsache,

dass

Jugendliche

in

Deutschland

und

Tschechien

die

Vergangenheit zwar als relevant für die heutige Diskussion aber bei weitem
nicht als zentrales Thema ansehen. Erstaunt hat uns auch der Fakt, wie
wenig Schülerinnen und Schüler die Ereignisse während und nach dem
Zweiten Weltkrieg richtig einordnen können. Wissen und Einstellungen
übereinander

zeigen

einen

deutlich

positiven

Trend, wobei mehr

persönliche grenzüberschreitende Kontakte wünschenswert wären. Dabei
soll der Blick in die Zukunft auf die zwischenmenschliche statt vornehmlich
politische Auseinerandersetzung gerichtet werden.
Ausblick: Praktisch können wir uns vorstellen, die Diskussion mit
Jugendlichen beider Länder im Internet auszubauen. Unserer Meinung nach
konnten wir mit dem Projekt eine Schwachstelle der deutsch-tschechischen
Beziehungen aufdecken. Die Einstellung der Jugendlichen spiegelt die
Berichte in den Medien kaum wider. Unsere Ergebnisse ermutigen uns dazu,
weiter die Meinungen von Jugendlichen beider Länder in den politischen
und gesellschaftlichen Dialog einzubringen. Wir wollen damit nichts unter
den Teppich kehren und sind uns der Sensibilität des Themas durchaus
bewusst. Vielmehr sehen wir unsere Broschüre als Denkanstoß für den
weiteren Dialog. An den Jugendlichen vorbei zu diskutieren heißt,
diejenigen auszugrenzen, die in ein paar Jahren wichtige gesellschaftliche
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Rollen übernehmen werden. Wir hoffen, dass zumindest beim Studium des
nächsten deutsch-tschechischen Artikels in der Zeitung die neuen
Erkenntisse im Hinterkopf bleiben.
An

dieser

Stelle

möchten

wir

dem

Koordinierungszentrum

für

deutsch-tschechischen Jugendaustausch - TANDEM, dem Verband der
Deutschen – Regionalverband des Teschner Schlesiens, dem Fachbereich
Medien der Hochschule Mittweida, Markus Schubert von Kontur 21, den an
der Umfrage beteiligten Schülern und Lehrern, Isabell Klingert, Rostislav
Němec, Michael Sachsenmaier und Judith Schenz aus der AG Politik ganz
herzlich Dank sagen; ohne deren Unterstützung, Mitarbeit und guten
Ratschläge hätte unser Projekt so nicht realisiert werden können.
Die Autoren der Broschüre sind: Natalie Glück, Falk Kunadt, Miroslav
Staník, Jan Zajíc
Weitere Mitglieder der AG Politik: Isabell Klingert, Rostislav Němec,
Michael Sachsenmaier, Judith Schenz
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Srdečně děkujeme našim zaštiťovatelům

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Česko-německému fondu budoucnosti
tzv. KJP-programu (Kinder- und Jugendplan des Bundes) pro podporu
občanských sdružení
Dále velice děkujeme našemu partnerovi
Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže – Tandem
Práci celého Fóra mládeže a jednotlivých pracovních skupin
podporovali také následující instituce:
Bavorské ministerstvo školství (Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus), Bohemicum Řezno/Pasov, Nadace Brücke/Most,
Německé

velvyslanectví

v

Praze,

Deutsch-tschechische

Parlamentariergruppe, DAAD – Německá akademická výměnná služba,
EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Bavorsko e.V., Goethe-Institut
Česká republika, Vysoká škola Mittweida, Radio Praha, Škoda Auto a.s.,
Saské ministerstvo školství (Sächsisches Staatsministerium für Kultus),
České

velvyslanectví

v

Berlíně,

Verband

der

Deutschen

–

Regionalverband des Teschner Schlesiens

Mimo to děkujeme za pomoc těmto lidem:
Dr. Miroslav Barták, Kathrin Bock, Helmut Elfenkämper, Harald Ehm, Dr.
Elke Ehrlich, Helmut Elfenkämper, Petra Ernstberger, Bernd Felgendreher,
Thomas Freundorfer, Ina Gamp, Dr. Sebastian Gerhardt, Valentin
Gescher, Christian Greim, Prof. Dr. phil. Ludwig Hilmer, Dr. Irena
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Hirschmann, Thomas Hochleitner, Michaela Horká, Hansjürgen Karl,
Juliana Kaulfürst, Kristina Koldinská, Tomáš Kraus, Dr. Carsten Lenk,
Ulrike Lebender, Michael Líbal, Stephan Lippold, Jan Lontschar, Hans
Mattis, Juliane Niklas, Prof. Dr. Marek Nekula, Ivan Novotný, Elfriede
Ohrnberger, Georg Pirker, Prof. Martin Potůček, Barbora Procházková,
Ilona Rožková, Thomas Rudner, Jaroslav Rudiš, Monika Sailer, Susanne
Sattler-Dornbacher, Josef Schachtner, Elisabeth Scharfenberg, Konrad
Scharinger, Lucie Schlüter, Markus Schubert, Jan Sechter, Dr. Hans
Simon-Pelanda, Georg Pirker, Jörg Schröder, Marion Sachs, Elisabeth
Scharfenberg, Petr Skaribiku, Dr. Renata Sirota-Frohnauer, Eva Tomková,
Dr. Andrea Taubenböck, Dorothea Uhle, Iveta Vlášková, Veronika
Vyskočilová, Daniel Vodrážka, Lars Vollmar, Manfred Weber, Gabriele
Weitzmann, Detlef Wittig, Margot Wolf, Michaela Zenk, Josef Zieleniec.
Naše díky patří i těm, na které jsme zapomněli.
Wir bedanken uns herzlich bei unseren Förderern
dem tschechischen Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport
dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds
dem Kinder- und Jugendplan des Bundes
Besonderer Dank gilt weiterhin unserem Partner
dem Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch –
Tandem
Die Arbeit des Jugendforums und der Arbeitsgruppen wurde
unterstützt von folgenden Institutionen:
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Bohemicum
Regensburg/Passau, Brücke/Most-Stiftung, Deutsche Botschaft Prag,
Deutsch-Tschechische Parlamentariergruppe, Deutscher Akademischer
Austausch Dienst, EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e.V.,
Goethe-Institut Tschechien, Hochschule Mittweida, Radio Prag, Škoda
auto a.s., Sächsisches Staatsministerium für Kultus, Tschechische
Botschaft Berlin, Verband der Deutschen – Regionalverband des
Teschner Schlesiens
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Außerdem bedanken wir uns ausdrücklich bei folgenden
Personen:
Dr. Miroslav Barták, Kathrin Bock, Helmut Elfenkämper, Harald Ehm, Dr.
Elke Ehrlich, Helmut Elfenkämper, Petra Ernstberger, Bernd Felgendreher,
Thomas Freundorfer, Ina Gamp, Dr. Sebastian Gerhardt, Valentin
Gescher, Christian Greim, Prof. Dr. phil. Ludwig Hilmer, Dr. Irena
Hirschmann, Thomas Hochleitner, Michaela Horká, Hansjürgen Karl,
Juliana Kaulfürst, Kristina Koldinská, Tomáš Kraus, Dr. Carsten Lenk,
Ulrike Lebender, Michael Líbal, Stephan Lippold, Jan Lontschar, Hans
Mattis, Juliane Niklas, Prof. Dr. Marek Nekula, Ivan Novotný, Elfriede
Ohrnberger, Georg Pirker, Prof. Martin Potůček, Barbora Procházková,
Ilona Rožková, Thomas Rudner, Jaroslav Rudiš, Monika Sailer, Susanne
Sattler-Dornbacher, Josef Schachtner, Elisabeth Scharfenberg, Konrad
Scharinger, Lucie Schlüter, Markus Schubert, Jan Sechter, Dr. Hans
Simon-Pelanda, Georg Pirker, Jörg Schröder, Marion Sachs, Elisabeth
Scharfenberg, Petr Skaribiku, Dr. Renata Sirota-Frohnauer, Eva Tomková,
Dr. Andrea Taubenböck, Dorothea Uhle, Iveta Vlášková, Veronika
Vyskočilová, Daniel Vodrážka, Lars Vollmar, Manfred Weber, Gabriele
Weitzmann, Detlef Wittig, Margot Wolf, Michaela Zenk, Josef Zieleniec.

sowie bei allen, die wir vergessen haben.
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Česko-německé fórum mládeže
Matthias Aegerter
* 1979

-

ve Fóru od roku 2005
student sociální pedagogiky v
Drážďanech
praktikum Tandem, Německé
velvyslanectví v Praze
pracovní skupina Setkávání
im Forum seit 2005
Student der Sozialpädagogik
an der TU Dresden
Praktikum Tandem, Deutsche
Botschaft Prag
AG Begegnung

____________________________________________________________

Fórum mládeže pro mě znamená místo, kde se přímo uplatňuje politický
zájem o přátelství mezi Čechy a Němci. Bylo nesmírně obohacující zažít, jak
lehce se dají odbourat bariéry ve společném soužití Čechů a Němců.
Das Jugendforum habe ich als einen Ort erlebt, an dem politisches
Engagement für die Freundschaft von Deutschland und der Tschechischen
Republik direkt mit den Tschechen zusammen umgesetzt werden kann. Es
war unheimlich bereichernd zu erleben, wie Hindernisse im Miteinander
leicht überwunden werden können.
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Hana Bejlková
* 1982

-

-

ve Fóru od roku 2005
studentka evropské etnologie
a politologie v Regensburgu
odborná pracovnice
v Tandemu Regensburg
pracovní skupina Komunikace
im Forum seit 2005
Studentin der Vergleichenden
Kulturwissenschaft und
Politikwissenschaft in
Regensburgu
Projektmitarbeiterin bei
Tandem Regensburg
AG Kommunikation

____________________________________________________________

Moje zapojení se do činnosti Fóra mládeže mě obohatilo zejména o
zkušenosti v komunikaci a práci se skupinou lidí, kteří nebydlí blízko sebe,
což vyžaduje výbornou koordinaci termínů a nutnost řešit i důležité otázky
prostřednictvím e-mailů.

Meine Mitarbeit im Jugendforum war für mich vor allem eine Bereicherung
um Erfahrungen hinsichtlich der Kommunikation und Zusammenarbeit mit
Leuten, die weiter entfernt voneinander wohnen. Um dies zu bewältigen,
muss man Termine sehr gut koordinieren und auch wichtige Fragen über
E-Mails besprechen können.
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Česko-německé fórum mládeže
Jana Bělohlávková
* 1984

-

-

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Komunikace
studentka FHS UK a FF UK –
nederlandistika
projekt „Do Německa na
zkušenou“
KO AFS Mezikulturní
porgramy
im Forum seit 2005
AG Kommunikation
Studentin der Humanistik und
Nederlandistik in Prag
Referentin des Projektes
„Versuch´s mal in
Deutschland
CP AFS Interkulturelle
Begegnungen

____________________________________________________________

Člověk toho dokáže víc, pokud se spojí s jinými lidmi, kteří mají podobný
zájem a záměr. Odnáším si plno skvělých zážitků a zkušeností z projektu „Do
Německa na zkušenou“.

Man kann viel mehr erreichen, wenn man sich mit Leuten
zusammenschließt, die ähnliche Interessen und Vorhaben teilen. Durch das
Projekt „Versuch´s mal in Deutschland“ hatte ich tolle Erlebnisse und ich
konnte zudem tolle Erfahrungen sammeln.
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Pavel Bobek
* 1985

-

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Mládež
studium FSV UK –
Mezinárodní teritoriální studia
a FF UK – politologie
předseda o.s. Sojka – spolek
mladých

-

im Forum seit 2005
AG Jugend
Student an der Prager FSV UK
(Area Studies) und FF UK
(Politologie)

-

Vorsitzender des
Jugendverbands Sojka

____________________________________________________________

Jako člen Fóra mládeže jsem během uplynulých dvou let získal mnoho
cenných zkušeností a přátel, resp. kontaktů, které určitě využiji nejen při
práci pro Sojku a při studiu, ale i v osobním životě. Fórum mládeže mi
umožnilo poznat spoustu nových lidí a míst a aktivně utvářet realitu
česko-německých vztahů.
Als Mitglied des Jugendforums habe ich in den vergangenen zwei Jahren
eine Menge an Erfahrungen gemacht und Freundschaften bzw. Kontakte
geknüpft. Das wird mir nicht nur für meine Arbeit bei Sojka und für mein
Studium nützlich sein, sondern auch im persönlichen Leben. Das JuFo
ermöglichte es mir, neue Leute und Orte kennen zu lernen und an der
Gestaltung der deutsch-tschechischen Beziehungen aktiv teilzunehmen.
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Česko-německé fórum mládeže
Pavla Čermáková
* 1988

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Komunikace
organizace literární soutěže
„Známé neznámé“
Gymnázium Třebíč, maturita
2007
po maturitě: studium
medicíny na UK Praha

im Forum seit 2005
AG Kommunikation
Organisation des
Schreibwettbewerbs „Das
bekannte Unbekannte“
- Gymnasium Třebíč, Abitur
2007
nach dem Abitur:
Medizinstudium an der
Karlsuniversität Prag
-

____________________________________________________________

Ve Fóru jsem se naučila prosazovat svůj názor. Měla jsem možnost udělat
něco užitečného pro ostatní, což bych bez zaštítění Fóra mládeže
nedokázala. Myslím, že je složité něco organizovat, ale když se něco dělá
poctivě, přijde odměna. Být ve Fóru bylo příjemné. Nebýt v něm, nikdy bych
nesnídala s poslanci v německém parlamentu☺.
Im Jugendforum habe ich gelernt meine Meinung durchzusetzen. Ich hatte
die Möglichkeit, etwas Nützliches für andere zu machen, was ich ohne das
Forum nicht geschafft hätte. Es ist kompliziert, etwas zu organisieren, aber
wenn man das sorgfältig macht, erhält man einen Lohn. Das Jugendforum
macht mir Spaβ. Wäre ich nicht im Jugendforum, hätte ich niemals mit
deutschen Abgeordneten gefrühstückt☺.
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Alena Felcmanová
* 1986

-

-

ve Fóru od roku 2003
pracovní skupina Mládež
studentka Mezinárodních
teritoriálních studií na FSV UK
v Praze
praktikum Tandem,KIK

-

im Forum seit 2003
AG Jugend
Studentin der Internationelen
territorialen Studien in Prag

-

Praktikum bei Tandem, KIK

____________________________________________________________

Být ve fóru pro mě znamenalo najít nový způsob seberealizace. Získala jsem
celkem komplexní přehled o česko-německé spolupráci. Tato oblast mě
velmi zaujala, stejně jako projektová práce a i jí se chci věnovat i nadále.
Přiučila jsem se samozřejmě také spoustě věcí a samozřejmě jsem potkala
skvělé lidi.
Durch das Jugendforum habe ich eine neue Art und Weise meiner
Selbstentfaltung gefunden. Ich habe einen komplexen Überblick über die
deutsch-tschechische Zusammenarbeit gewonnen. Sie ist für mich als
Thema noch interessanter geworden und ich möchte mich diesem Bereich
samt der Projektarbeit auch in der Zukunft widmen. Ich habe natürlich auch
viele neue Sachen gelernt und super Leute kennengelernt.
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Česko-německé fórum mládeže
Kathrin Freier
* 1983

-

ve Fóru od roku 2005
německá mluvčí
pracovní skupina Vzdělavání
studium politologie v
Regensburgu
praktikum Německé
velvyslanectví v Praze, DGAP
v Berlíně

-

im Forum seit 2005
Deutsche Sprecherin
AG Bildung
Studium der Politikwissenschaften in Regensburg

-

Praktika: Deutsche Botschaft
Prag, DGAP in Berlin

____________________________________________________________

V uplynulých dvou letech jsem jako členka a mluvčí Fóra mládeže měla
možnost sbírat jedinečné zkušenosti. Díky týmové práci jsem se mohla
podílet na realizaci skvělého projektu a jako mluvčí Česko-německého fóra
mládeže zastupovat myšlenku fóra také navenek. Spoluprací se členy a
koordinátory vznikla četná přátelství, která bych nechtěla nikdy ztratit.
In den letzten beiden Jahren als Mitglied und Sprecherin des Jugendforums
durfte ich einmalige Erfahrungen sammeln. Im Team konnte ich ein
spannendes Projekt entwickeln und realisieren und als Sprecherin des
Jugendforums die Idee des Jugendforums nach außen vertreten. Aus der
Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und Koordinatoren entstanden
Freundschaften und Kontakte, die ich nicht mehr missen möchte.
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Nathalie Glück
* 1983

-

ve Fóru od roku 2005
zastupkyně německé
mluvčí
pracovní skupina Politika
studentka European Studies
v Magdeburgu
praktikum Tandem, Německé
velvyslanectví v Praze

-

im Forum seit 2005
AG Politik
Studentin European Studies
in Magdeburg

-

Praktikum Tandem, Deutsche
Botschaft Prag

____________________________________________________________

Dva roky strávené ve Fóru mládeže mi daly hodně: vzpomínky na skvělá
setkání s novými přáteli a pocit, že když všichni táhnout za jeden provaz,
dokáží hodně. Jsem pyšná na to, že jsem toho byla součástí a že jsem se
mohla zasloužit o zlepšení česko-německých vztahů.
Die letzten zwei Jahre im JuFo brachten mir viel: Erinnerungen an tolle
Treffen mit neu gewonnen Freunden und das Gefühl, etwas bewegen zu
können, wenn alle miteinander an einem Strang ziehen. Ich bin stolz auf
das Erreichte und darin bestärkt, dass sich der Einsatz für die deutsch tschechischen Beziehungen lohnt.
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Česko-německé fórum mládeže
Antonia Goldhammer
* 1984

-

-

-

-

ve Fóru od roku 2003
pracovní skupina Mládež
studium divadelní a mediální
vědy, germanistiky na
univerzitě v Erlangenu
zástupkyně zemské
předsedkyně Sudetoněmecké
mládeže
im Forum seit 2003
AG Jugend
Studentin der Theater-u.
Medienwissenschaften,
Germanistik an der Uni
Erlangen
Stellv. Landesvorsitzende der
Sudetendeutschen Jugend

____________________________________________________________

Co si všechno odnáším po čtyřech letech práce ve Fóru mládeže?
Vzpomínky na dlouhé noci na Letné, hromady dopisů a brožur čekajících na
zpracování, nekonečně napínavé cesty po České republice a Německu, na
nadšené, aktivní a skvělé lidi a především na otevřené a odvážné diskuse,
které ukazují, že se v česko-německých vztazích opravdu něco děje.
Doufám, že tomu bude tak i nadále!
Lange Nächte auf der Letna, Berge von Antwortbriefen und Broschüren,
endlose, abenteuerliche Reisen in der CZ und D, fleißige, engagierte,
begeisterungsfähige und einfach geile Leute und vor allem die offenen und
durchaus mutigen Diskussionen, die zeigen, dass sich wirklich was tut in
den deutsch-tschechischen Beziehungen, nehme ich aus 4 Jahren Jufo mit.
So muss es weitergehen!
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Lena Grave
* 1988

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Setkávání
studentka na gymnáziu
Oesede
zahraniční půlrok na
Jiráskovu gymnáziu v
Náchodě

-

im Forum seit 2005
AG Begegnung
Schülerin am Gymnasium
Oesede

-

Auslandshalbjahr am
Jiráskovo gymnázium Náchod
in Tschechien

____________________________________________________________

Dva roky ve Fóru mládeže mi nepřipravily jen mnoho zábavy, ale také jsem
zjistila, že organizace takovéto skupiny není vždy jednoduchá. Všechno
může ale dobře dopadnout, když se na organizaci všichni podílejí. Kromě
toho jsem se dozvěla hodně o hledání sponzorů a mecenášů. A v neposlední
řadě poznala také spoustu milých lidí.
Die zwei Jahre Jugendforum haben mir nicht nur viel Spaß bereitet, sondern
ich habe auch erfahren, dass die Organisation innerhalb einer solchen
Gruppe nicht immer ganz einfach ist, es aber dennoch klappen kann wenn
sich alle beteiligen. Außerdem habe ich viel über die Suche nach Sponsoren
und Förderern gelernt. Nebenbei habe ich natürlich auch viele nette Leute
kennengelernt.
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Česko-německé fórum mládeže
Lenka Hofmanová
* 1981

-

-

ve Fóru od roku 2005
zástupkyně českého
mluvčího
pracovní skupina Vzdělávání
studium Učitelství 1. st. ZŠ,
specializace NJ, UK Praha
projekt „Do Německa na
zkušenou“
dobrovolný sociální rok u
Tandemu Regensburg
semestr v Linci (Erasmus)

im Forum seit 2005
Stellvertretende
tschechische Sprecherin
AG Bildung
Studentin der
Grundschulpädagogik in Prag

____________________________________________________________

Česko-německé fórum mládeže bylo pro mě tou nejlepší příležitostí podílet
se na aktuálních česko-německých projektech. Poznala jsem, co všechno je
potřeba k tomu, aby se takový projekt postavil na vlastní nohy – vymyslet
koncept, zajistit organizaci projektu a jeho rozpočet a samozřejmě také
projekt realizovat a jeho výsledky prezentovat.
Das Deutsch-tschechische Jugendforum war für mich die beste Gelegenheit,
sich vor allem an aktuellen Projekten zu beteiligen. Ich habe gelernt, was
man dazu braucht, dass ein solches Projekt auf eigenen Beinen stehen kann,
d.h. Konzept, Projektorganisation, Kostenplan und natürlich auch
Realisierung und Präsentation.
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Václav Kazda
* 1985

-

Ve Fóru od roku 2003
projekt „Do Německa na
zkušenou”
studium na FSV UK –
Mezinárodní teritoriální studia
v Praze

-

im Forum seit 2003
AG Kommunikation,
Schulprojekt

-

Student der International
Area Studies in Prag

____________________________________________________________

Činnost ve Fóru mládeže a spolupráce na projektu „Do Německa na
zkušenou“ mi přinesla zkušenosti z těchto oblastí: navrhování brožury,
vytváření webových stránek, práce s tiskem, prezentací na školách a v
neposlední řadě s vedením týmu. Poznal jsem lidi, kteří mají stejné zájmy a
jsem si jistý, že některá přátelství přetrvají.
Durch die Mitarbeit im Jugendforum und beim Projekt „Versuch´s mal in
Deutschland” habe ich Qualifikationen wie z.B. das Entwerfen einer
Broschüre, die Gestaltung von Webseiten (www.ahoj.info), Pressearbeit, die
Durchführung von Präsentationen an Schulen und nicht zuletzt
Teamleitungserfahrung erwerben können. Ich habe auch Menschen kennen
gelernt, die gleiche Interessen haben und ich bin mir sicher, dass einige der
Freundschaften bestehen bleiben.
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Česko-německé fórum mládeže
Isabell Klingert
* 1984

-

-

-

Ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Politika
studium European Studies
v Chemnitz
praktikum
spolková mluvčí
Ackermann-Gemeinde
praktikum na Českém
vyslanectví v Berlíně
im Forum seit 2005
AG Politik
Studentin der European
Studies in Chemnitz
Bundessprecherin der Jungen
Aktion der
Ackermann-Gemeinde
Praktikum Tschechische
Botschaft Berlin

____________________________________________________________

Fórum mládeže mi umožnilo nový vhled do česko-německých vztahů. K
tomu jsem se také naučila lépe pracovat s vědeckým materiálem a měla
jsem možnost poznat zajímavé lidi.
Mir hat das Jugendforum einen neuen Einblick in die deutsch-tschechischen
Beziehungen gegeben. Zudem habe ich besser gelernt wissenschaftlich zu
arbeiten. Auch habe ich interessante Menschen kennenlernen dürfen.
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Jana Kluiberová
* 1981

-

-

Ve Fóru od roku 2003
pracovní skupina Komunikace
studentka matematického
modelování v Praze
mezinárodní aktivity v rámci
Ligy lesní moudrosti

im Forum seit 2003
AG Kommunikation
Studentin angewandter
Mathematik in Prag
internationale Aktivitäten in
„Woodcraft League“

____________________________________________________________

Díky čtyřem letům ve Fóru mládeže jsem poznala skutečně aktivní lidi (i o
mnoho let mladších), kteří se zajímají o to, co se kolem nich děje a nejsou
ke stávající situaci lhostejní. Navázala jsem kontakty, které se mi určitě
budou hodit v budoucnu.
Dank der vier Jahre im Jugendforum konnte ich sehen, dass es wirklich
aktive Leute (und darunter viele Jugendliche) gibt, die sich dafür
interessieren, was um sie herum passiert und sich daran auch beteiligen.
Ich habe Kontakte geknüpft, die ich jetzt in mein weiteres Leben mitnehme.
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Česko-německé fórum mládeže
Sebastian Kraft
* 1984

-

-

-

-

ve Fóru od roku 2005
německý koordinátor
Fóra
studium dějin, politologie a
žurnalistiky v Regensburgu a
v Praze
praktika: Radio Praha, Škoda
Auto, ZDF
im Forum seit 2005
deutscher Koordinator
des Forums
Student der Geschichte,
Politikwissenschaften und
Journalistik in Regensburg
und Prag
Praktika: Radio Praha, Škoda
Auto, ZDF

____________________________________________________________

Na dva intenzívně prožité roky ve Fóru mládeže budu bez pochyb vzpomínat
v dobrém. Za tu dobu jsem mohl nejenom přispět svými nápady dobré
bilaterální spolupráce, ale také jsem se hodně dozvěděl, a to jak o sobě, tak
o spolupráci v bilaterální skupině.
An die zwei intensiven Jahre im Jugendforum werde ich mich mit Sicherheit
noch lange positiv erinnern. Ich habe nicht nur meine eigenen
Vorstellungen und Ideen einer guten bilateralen Zusammenarbeit
einbringen können, sondern fast „nebenbei“ auch viel gelernt, einerseits
über mich selber, andererseits über Teamarbeit in einer bilateralen Gruppe.
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Sabine Kramer
* 1982

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Mládež
studium kulturní vědy,
bohemistiky a kunsthistorie
v Lipsku

-

im Jugendforum seit 2005
AG Jugend
Studentin der
Kulturwissenschaften,
Bohemistik und
Kunstgeschichte in Leipzig

____________________________________________________________

Moje dva roky ve Fóru mládeže mě utvrdily v tom, co jsem tušila už
předtím: Česko-německé vztahy znamenají dnes mnohem více než jen
Česko-německá deklarace, jazykové bariéry anebo nákup cigaret za
hranicemi. Vztahy mezi Čechy a Němci jsou dnes už každodenní, leží
mnohým sympatickým lidem na srdci a jsou prostě zábava...
Die beiden Jahre im Jugendforum haben mir bewiesen, was ich immer
geahnt habe: deutsch-tschechische Beziehungen heute sind mehr als die
Deutsch-Tschechische Erklärung, Sprachbarrieren oder der Zigarettenkauf
hinter der Grenze. Sie sind Alltag, sie liegen vielen netten Menschen am
Herzen und sie machen einfach Spaß…
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Česko-německé fórum mládeže
Lucie Kroulíková
* 1987

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Vzdělávání
studentka Filozofické fakulty
UK– český jazyk a literatura a
překladatelství, tlumočnictví–
němčina

-

im Forum seit 2005
AG Bildung

-

Studentin der
Philosophischen Fakultät UK –
Tschechische Sprache und
Literatur, Dolmetschen und
Übersetzen– Deutsch

____________________________________________________________

Nejen že jsem si díky Fóru mládeže vyzkoušela podílet se na konkrétních
česko-německých projektech, ale také se mi otevřel zcela nový svět
česko-německé spolupráce. Naučila jsem se vystupovat před ostatními a
nebát se projevit a prezentovat své názory. K tomu všemu jsem poznala
skupinu velmi milých lidí, kteří mě během dvou let velmi motivovali.
Dank des Jugendforums konnte ich nicht nur an konkreten
deutsch-tschechischen Projekten teilnehmen. Vielmehr tat sich eine ganz
neue Welt der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit vor mir auf. Ich
habe auch gelernt, vor Anderen aufzutreten und mich nicht zu schämen,
meine Ansichten zu äußern und zu präsentieren. Noch dazu habe ich eine
Gruppe von sehr netten Leuten kennengelernt, die mich sehr motiviert
haben.
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Deutsch-tschechisches Jugendforum
Falk Kunadt
* 1981

-

-

-

-

Ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Politika
studium Information and
Communication Sciences,
Mittweida
praktikum Deutschen
Gesellschaft für
Osteuropakunde
im Forum seit 2005
AG Politik
Student der Information and
Communication Sciences,
Hochschule Mittweida
Praktikum EU Kommission,
Deutschen Gesellschaft für
Osteuropakunde

____________________________________________________________

Ze zvědavosti, ale také s odhodláním přispět do česko-německých vztahů,
jsem se se svými nápady v roce 2005 ucházel o členství ve Fóru mládeže.
Práce v něm mě ohromně bavila a jsem pyšný na výsledky, kterých naše
pracovní skupina dosáhla. Těším se na další aktivity na poli
česko-německých vztahů.
Aus Neugierde, aber auch mit dem Entschluss etwas zu den
deutsch-tschechischen Beziehungen beizutragen, habe ich mich 2005 mit
ein paar Ideen beim Jugendforum beworben. Die Arbeit im Jugendforum
hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin stolz auf die Ergebnisse unserer AG
und freue mich auf weitere Initiativen.
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Česko-německé fórum mládeže
Ondřej Luštinec
* 1985

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Komunikace
studium žurnalistiky na
Fakultě sociálních věd UK
v Praze

-

im Forum seit 2005
AG Kommunikation
Student der Journalistik an
der Karlsuniversität in Prag,
Fakultät der
Sozialwissenschaften

-

____________________________________________________________

Poznal jsem mladé lidi z Německa. Poznal jsem jejich uvažování, názory a
postoje k mé zemi a díky společným setkáním i sociální prostředí v Německu.
Měl jsem možnost setkat se i s vrcholnými politiky věnujícími se oblasti
česko-německých vztahů. Mohl jsem také zčásti uplatnit své studium v
praxi.
Ich habe junge Leute aus Deutschland kennen gelernt. Zudem habe ich ihre
Denkweise, ihre Meinungen und Ansichten gegenüber meinem Land kennen
gelernt und dank der gemeinsamen Treffen auch die soziale Umwelt in
Deutschland. Ich hatte die Möglichkeit, Spitzenpolitikern im Bereich der
deutsch–tschechischen Beziehungen zu begegnen. Teilweise konnte ich
auch Wissen aus meinem Studium in der Praxis umsetzen.
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Deutsch-tschechisches Jugendforum
Rostislav Němec
* 1982

-

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Politika
student Filozofické fakulty
Univerzity Palackého
v Olomouci – německá
filologie a ukrajinská filologie
im Forum seit 2005
AG Politik
Student der Philosophischen
Fakultät der Palacky
Universität in
Olomouc/Olmütz
(Germanistik – Ukrainistik)

____________________________________________________________

Za své působište v rámci Českonemeckého fóra mládeže 2005-2007 jsem si
zvolil pracovní skupinu Politika, kde jsem spolupracoval na projektu
Česko-německé vztahy a mladá generace. Vlast, společná historie a
společná budoucnost v Evropě. Výsledkem tohoto projektu je brožura, na
jejímž vzniku jsem se také podílel.
Als eines der Mitglieder des Deutsch-tschechischen Jugendforums
2005-2007 war ich in der AG Politik tätig. Dabei arbeitete ich an dem Projekt
„Die deutsch-tschechischen Beziehungen und die junge Generation: Heimat,
Geschichte, Zukunft, Europa“ mit. Die greifbaren Ergebnisse liegen in einer
Broschüre vor, an deren Entstehung ich mich beteiligt habe.
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Česko-německé fórum mládeže
Markéta Nepokojová
* 1988

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Setkávání
studentka Gymnázia Jakuba
Škody v Přerově

-

im Forum seit 2005
AG Begegnung
Schülerin am Gymnasium
Jakuba Škody in Přerov

-

____________________________________________________________

Fórum mládeže mi dalo možnost setkat se s lidmi, kteří se zabývají
česko–německou problematikou. Při práci na projektech a setkáních jsem
mohla do problematiky nahlédnout a zjistit, kde jsou stále ještě bariéry.
Navíc příležitost, „něco“ za dva roky vytvořit s relativně volným polem
působnosti, pro mě byla velkou zkušeností.
Das Jufo ermöglichte es mir, mich mit Menschen zu treffen, die sich mit der
tschechisch-deutschen Problematik beschäftigen. Neben der Arbeit an
Projekten und den Begegnungen habe ich in diese Problematik Einblick
gewinnen und feststellen können, wo sich noch immer Barrieren befinden.
Darüber hinaus erhielt ich die Gelegenheit, innerhalb von zwei Jahren etwas
zu schaffen, in dessen Auswahl wir relativ frei waren. Dies war sicher eine
großartige Erfahrung.
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Deutsch-tschechisches Jugendforum
Katharina Peche
* 1981

-

-

Ve Fóru od roku 2005
tajemnice administrativy
vedoucí prac. sk. Vzdělávání
studium podnikového
hospdářství v Chemnitz
zahraniční semestr na VŠE
v Praze, „Bohemicum“
projekt „Do Česka na
zkušenou“
im Forum seit 2005
administrative Begleiterin
Leiterin der AG Bildung
BWL-Studium an der TU
Chemnitz
Auslandssemester Prag,
Zusatzstudium Bohemicum
Schulprojekt Deutschland

____________________________________________________________

Společné příprava konceptu projektu „Tschechisch? Sprech’ ich!“ a jeho
realizace v bilaterální týmu; zkušenost, že se při jednání s úřady vyplácí
vytrvalost a neústupnost a poznatek, že lze díky projektu vzbudit zájem
veřejnosti i politiků o určitá témata a stejně tak si utvořit dobrý dojem o
sousední zemi; zábava v týmu; nové kontakty a přátelé.
Gemeinsame Erarbeitung der Projektkonzeption „Tschechisch? Sprech’ ich!“,
Projektdurchführung in einem bilateralen Team; die Erfahrung, dass sich
Hartnäckigkeit im Umgang mit Behörden auszahlt sowie die Erfahrung, dass
durch Projekte in der Öffentlichkeit und auf politischer Ebene Interesse zu
bestimmten Themen geweckt werden kann sowie positive Eindrücke vom
Nachbarland; Spaß im Team; neue Kontakte und Freundschaften.
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Česko-německé fórum mládeže
Kateřina Pejpalová
* 1989

-

-

ve Fóru od roku 2005
Pracovní skupina Setkávání
studentka gymnázia v České
Lípě
účast na XII. Pražském
studentském modelu OSN
Spolupráce na Foto-projektu
s bezdomovci
im Forum seit 2005
AG Begegnung
Schülerin am Gymnasium
Česká Lípa
Teilnehmerin des XII.Prager
studentischen UN-Modells
Mitarbeit am Fotoprojekt

____________________________________________________________

Díky fóru jsem v posledních dvou letech měla možnost být součástí skvělých
projektů a získat nové přátele, které bych asi jinak nikdy nepoznala. Doufám,
že podobnou příležitost jako jsem dostala já, bude mít i spousta dalších
mladých lidí.
Dank des Jugendforums hatte ich in den letzten zwei Jahren die Möglichkeit
an wunderbaren Projekten teilzunehmen und neue Freunde zu gewinnen,
die ich sonst nicht getroffen hätte. Ich hoffe, dass die Gleiche Chance auch
noch viele weitere junge Menschen bekommen.
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Deutsch-tschechisches Jugendforum
Jan Polívka
* 1977

-

ve Fóru od roku 2005
český koordinátor Fóra
člen Orgatýmu
Studium Japanologie a
Územního plánování v Praze
a v Berlíně

-

im Forum seit 2005
tschechischer
Koordinator des Forums
Mitglied im Orgateam

-

Studium der Japanologie und
Stadt- und Regionalplanung
in Prag und Berlin

____________________________________________________________

Zvláštností Fóra není jen to, že se v něm potkávají mladí lidé dvou zemí, kteří
se od sebe navzájem mnohému učí. Ke společnému jazyku a tedy i
vzájemnému naslouchání patří i společná témata. Víc než dost je těch, na
kterých je a bude třeba řádně zapracovat. A s nimi se začíná právě tady.
Die Besonderheit des Forums liegt nicht nur darin, dass sich junge Menschen
treffen und voneinander lernen können. Zur gemeinsamen Sprache und
somit zum gegenseitigen Zuhören zählen auch gemeinsame Themen. Von
diesen Themen, an denen noch ordentlich gearbeitet werden muss, gibt es
mehr als genug., Und mit eben diesen beginnt man gerade hier.
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Česko-německé fórum mládeže
Linda Ruppert
* 1985

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Setkani
studium evropských studií
v Osnabrücku
praktikum Tandem Plzeň

-

im Forum seit 2005
AG Begegnung
Studentin der Europäischen
Studien in Osnabrück

-

Praktikum bei Tandem Pilsen

____________________________________________________________

Jako členka Fóra mládeže jsem se naučila lépe pracovat ve skupině lidí, kteří
mají někdy i odlišné názory. Je tedy třeba najít společný cíl a cestu, jak k
němu dojít. Kromě toho jsem měla možnost podílet se na realizaci projektu.

Durch meine Mitgliedschaft im Jugendforum habe ich gelernt, besser in
Gruppen zusammenzuarbeiten und mit Menschen umzugehen, die eine
andere Meinung als die eigene vertreten. Außerdem habe ich gelernt, für
die Realisierung eines Projektes zu kämpfen.
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Deutsch-tschechisches Jugendforum
Judith Schenz
* 1988

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Politika
koordinace projektu „Do
Česka na zkušenou“
gymnázium Augustinerschule
Friedberg

-

im Forum seit 2005
AG Politik, Koordinatorin des
deutschen Schulprojektes

-

Abiturientin an der
Augustinerschule Friedberg

____________________________________________________________

Pro mě překvapivě nebyla nejdůležitější praktická činnost ve Fóru mládeže,
ani organizování mezinárodních setkání, ale poznání politické dimenze a
také vědecká práce v této oblasti. Hodně jsem se naučila díky pozici
koordinátorky německého školního projektu „Do Česka na zkušenou“.
Für mich war es besonders wichtig im Jugendforum keine praktische
Jugendarbeit zu machen oder internationale Begegnungen zu organisieren,
sondern die politische Dimension kennenzulernen und in diesen Bereichen
wissenschaftlich zu arbeiten. Als Koordinatorin des deutschen
Schulprojektes habe ich sehr viel gelernt.
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Česko-německé fórum mládeže
Monika Schleich
* 1982

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Komunikace
studium psychologie v Řezně
dlouholetá činnost jako
vedoucí česko-německých
táborů

-

im Forum seit 2005
AG Kommunikation
Psychologie-Studentin in
Regensburg

-

jahrelange Betreuerin bei
deutsch-tschechischen
Kinderfreizeitgestaltung

____________________________________________________________

Obzvlášť podnětné je pro mě poznání, že úspěšné provedení projektů bylo
možné i přes velkou vzdálenost a jen málo osobních setkání. Především
znalost výhod a problemů komunikace přes internet bude později jistě ku
prospěchu.
Als besonders gewinnbringend empfand ich die Erfahrung, dass trotz weiter
Entfernungen und mit nur wenigen persönlichen Treffen die erfolgreiche
Durchführung von Projekten möglich war. Vor allem die Kenntnis über
Vorteile und Probleme einer Kommunikation über Internet wird mir später
sicher noch nützlich sein.
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Deutsch-tschechisches Jugendforum
Felix Schmeußer
* 1982

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Setkávání
studium historie, etnografie
spolupráce při mezinárodních
setkáních mládeže ve
Flossenbürgu

-

im Forum seit 2005
AG Begegnung
Student: Geschichte,
Volkskunde
Mehrmalige Mitarbeit beim
internationalen Jugendtreffen
in Flossenbürg

-

____________________________________________________________

Fórum mládeže mi ukázalo, jakým způsobem pořádat mezinárodní projekty
pro mládež a díky tomu jsem se naučil organizovat takováto setkání –
nejenom co se týče obsahu, ale také formy a realizace. Díky Fóru jsem
potkal spoustu nových přátel a daleko lépe poznal Českou republiku.
Das Jugendforum hat mir zahlreiche Möglichkeiten aufgezeigt, um
organisatorisch und inhaltlich verbesserte Ansätze bei (internationalen)
Jugendprojekten einzubringen. Darüber hinaus konnte ich viele
Freundschaften schließen und unser Nachbarland besser kennen lernen.
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Česko-německé fórum mládeže
Kateřina Smejkalová
* 1986

-

ve Fóru od roku 2003
studium politologie a
germanistiky v Bochumi
praktikum na Českém
velvyslanectví v Berlíně
pracovní skupina Mládež

-

im Forum seit 2003
Studentin der Politologie und
Germanistik in Bochum

-

Praktikum an der
Tschechischen Botschaft in
Berlin

____________________________________________________________

Členství v Česko-německém fóru mládeže mi dalo tu zkušenost pracovat v
týmu angažovaných lidí, kteří na dobrovolné bázi nadšeně bázi realizují
svoje představy o česko-německých vztazích. Tato báječná zkušenost a
všechny ty kontakty mě motivují k tomu podílet se na utváření
česko-německých vztahů s elánem i nadále.
Die Mitgliedschaft im Deutsch-tschechischen Jugendforum ermöglichte mir
die Erfahrung, in einem Team aus engagierten Menschen zu arbeiten, die
auf freiwilliger Basis begeistert ihre Vorstellungen von den
deutsch-tschechischen Beziehungen zu realisieren. Diese großartige
Erfahrung und all die Kontakte motivieren mich, mich auch weiterhin mit
Elan an der Gestaltung der deutsch-tschechischen Beziehungen zu
beteiligen.
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Deutsch-tschechisches Jugendforum
Miroslav Staník
* 1981

-

ve Fóru od roku 2005
tajemník administrativy
pracovní skupina Politika
politolog Univerzita
Palackého, Univerzita Jena
lektor německého jazyka

-

im Forum seit 2005
administrativer Begleiter
AG Politik
Politologe Univerzita
Palackého, Universität Jena,

-

Lehrer der deutschen
Sprache

____________________________________________________________

Česko-německé fórum mi dalo možnost pracovat na vlastním projektu,
který je svým způsobem ojedinělý, což je příklad toho, že vlastní nijak
nehonorovaná činnost je přínosem pro česko-německé vztahy.
Das Deutsch-tschechische Jugendforum gab mir die Möiglichkeit, an einem
einzigartigen Projekt zu arbeiten. Dies sehe ich als Beweis dafür, dass
ehrenamtliches Engagement zu den deutsch-tschechischen Beziehungen
nur Gutes beiträgt.
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Česko-německé fórum mládeže
Christian Unger
* 1981

-

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Mládež
studium dějin v Hamburku
Foto-projekt s bezdomovci
im Forum seit 2005
AG Jugend
Student der Geschichte an
der Universität Hamburg
Projekt Obdachlose

____________________________________________________________

Během dvouletého členství ve Fóru mládeže jsem se setkal s řadou
zajimavých mladých lidí z Čech a Německa. Zjistil jsem, že práce na projektu
společně s ostatními může přinést spoustu zábavy a neopakovatelné zážitky.
Kromě toho jsem se dozvěděl, že se dají uskutečnit zajímavé projekty i s
malými finančními prostředky.
Aus den zwei Jahren Mitgliedschaft im Jugendforum nehme ich vor allem
viele interessante und spannende Begegnungen mit anderen Jugendlichen
aus Deutschland und Tschechien mit. Ich habe gelernt, dass Projekte vor
allem gemeinsam mit anderen Spaß machen. Und ich habe erfahren, dass
man auch mit wenig Geld spannende Ideen verwirklichen kann.
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Deutsch-tschechisches Jugendforum
Jan Zajíc
* 1981

-

ve Fóru od roku 2003
Mluvčí Fóra
pracovní skupina Politika
Student Univerzity Karlovy v
Praze
Praktikum na Německém
velvyslanectví v Praze,
praktikum ve Spolkovém
sněmu v Berlíně

-

im Forum seit 2003
Sprecher der Forums
AG Politik
Student der Karlsuni in Prag

-

Praktikum in der Deutschen
Botschaft in Prag, Praktikum
im Bundestag in Berlin

____________________________________________________________

Angažovat se má smysl! Fórum mládeže ukázalo, co českou i německou
mládež trápí. Nezůstalo ale u pouhé kritiky, nýbrž bylo i aktivní. Fórum
mládeže mi ukázalo, že pokud se spojí několik rozumných lidí, dá se
mnohým pohnout.
Es lohnt sich engagiert zu sein! Das Jugendforum hat gezeigt, was die
deutsche und die tschechische Jugend bedrückt. Es blieb aber nicht nur bei
Kritik, sondern wir waren auch aktiv. Das Jugendforum hat mir gezeigt, dass
vieles bewegt werden kann, wenn sich einige vernünftige Menschen
zusammenfinden.
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Česko-německé fórum mládeže
Jakub Zíka
* 1984

-

-

ve Fóru od roku 2005
pracovní skupina Setkávání
studium germanistiky,
politologie, bezpečnostní a
strategická studia v Brně
praktikum v Jubi
Waldmünchen, Schkola
Hartau

-

im Forum seit 2005
AG Begegnung
Student - Germanistik,
Politikwissenschaft,
Sicherheits- und
Strategie-Studien

-

Praktikum in der Jubi
Waldmünchen, Schkola
Hartau

____________________________________________________________

Dva roky ve Fóru mi daly zkušenosti s pořádáním různých akcí a možnost
poznat skvělé lidi.
Die 2 Jahre im Jugendforum brachten mir Erfahrungen bei der Organisation
verschiedener Veranstaltungen und gaben mir die Möglichkeit, tolle
Menschen kennen zu lernen..
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