




Česko-německé fórum mládeže je projektem, který 
každý rok umožňuje skupině 15 Čechů a 15 Němců mezi 
16 a 26 lety scházet se a společně se z různých úhlů pohledu 
zabývat aktuálním zastřešujícím tématem a zasazovat se 
o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů 
a aktivní spolupráci obou sousedních zemí. Cílem fóra 
je vnášet hlas česko-německé mládeže do společenského 
a politického dění. Na setkáních členové fóra diskutují 
s pozvanými hosty, účastní se zajímavých workshopů, 
společně si užívají teambuildingové aktivity a v národnostně 
smíšených pracovních skupinách pracují na malém projektu, 
který si sami vymyslí. Ve funkčním období 2014-2015 bylo 
zastřešujícím tématem „Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?“

ČESKO-NĚMECKÉ 
FÓRUM MLÁDEŽE



Arne Mischer 

Od mala obklopen světem kultury a umění, rozhodl jsem se pro studium 
ilustrace a komiksu v Plzni. Komiksy chápu jako skvělý způsob předávání 
příběhů. Spousta věcí totiž může zůstat skryta a divák se tak stává 
spolutvůrcem vyprávění. Stejně tak ve svém životním příběhu nechávám 
dost prostoru pro náhodná, ale často zásadní rozuzlení. 

V Česko-německém fóru mládeže jsem se ocitl spíše náhodou. Nikdy 
jsem toho ale nelitoval. Je zajímavé vidět, co rozdílného i společného 
obě země mají. I v oblasti participace! Jo a ze všech zde uvedených 
jmen mi patří jen 5 z nich.

Pocházím z Prahy, kde studuju na nejstarší německé univerzitě 
Česko-německé vztahy. Protože ráda spojuju teorii s praxí, 
angažuju se na česko-německém poli i ve svém volném čase. 
Mám ráda preclíky, Apfelschorle, bavorský venkov a nemám 
ráda dlouhé skypové konference.

Jako třetí ze čtyř dětí jsem se již brzy naučila, jak je důležité 
prosadit se, aby zazněl můj hlas, a hájit své zájmy, aby člověk 
našel své místo ve společnosti. V průběhu času se přesto moje 
participační strategie proměnily - dnes se aktivně zapojuji ve fóru!

Jsem Pražák studující v současnosti v německém Tübingenu. 
Zajímám se o mezinárodní politiku a moderní historii a občas si 
v divadle zahraju postavu šéfa sovětské tajné služby. Něco mi říká, 
že on by s myšlenkou našeho komiksu nesouhlasil, možná je to
ale tak dobře.

Vždycky jsem byl zvědavé dítě a moje touha poznávat nové věci se ani 
s přibývajícím věkem nezměnila. Říkali mi, že se stanu astronautem, 
protože jsem neustále chtěl dělat něco jiného. Dnes tomu není jinak, 
a proto není náhoda, že studuji rekreologii. Co se mi spolu s ostatními 
podařilo, můžete vidět v jednom z našich příběhů.

Pocházím z Horn-Bad Meinbergu, severoněmeckého městečka, 
z kterého se brzo stane středisko světa se mnou jako králem. 
Po střední škole jsem jeden rok pracoval a bydlel v horské chatě 
v Krušných Horách a moje závislost na Česku a malém 
česko-německém světě dosud nezeslábla.

Fabian Frederik Chopin Martin 
Georg Händel von und zu Kuntz

Štěpán Vizi

Sophie Henning 

Tereza Pištorová

Tomáš Kochlöffel 

Jan Chabr KRESLÍŘ

PRACOVNÍ SKUPINA ZAPOJ SE!

 http://janchabr.weebly.com/



Vadí ti, že v tvém městě nebo vesnici není žádné pořádné místo, kde 
by si se mohl scházet s kamarády, když nechceš sedět doma? Chybí ti 
skatepark, centrum pro mládež nebo prostě jen obyčejné hřiště, které 
je jakžtakž udržované? Není ti (ještě) jedno, co se děje v tvém okolí? 
Chceš se angažovat, ale nevíš jak? Jak to může fungovat? Kde vzít 
peníze na lepší jídlo ve školní jídelně nebo sportoviště?

Jak můžeš něco změnit ty sám (nejlépe s několika kamarády), ti 
chceme ukázat v této brožuře. Najdeš v ní dva komiksy, které vypráví 
příběhy, ve kterých se mladí lidé pro něco nadchnuli a svůj plán 
dokázali dotáhnout do konce. V prvním příběhu jde o skupinku kluků 
z Česka, kteří chtěli cvičit pod širým nebem a ne ve fitku; druhý příběh 
vypráví o komunitní zahradě v Berlíně. V druhé polovině brožury 
najdeš informace o tom, jak zrealizovat vlastní projekt, např. jaké exis-
tují v Česku a Německu organizace, které tě při tom mohou podpořit.

Určitě sis všiml, že stále zmiňujeme Česko a Německo. Podle toho 
můžeš poznat, že tento komiks vznikl v rámci česko-německého 
projektu - během osmého funkčního období Česko-německého fóra 
mládeže. Víc než rok jsme ve svém volném čase sbírali vhodné 
příběhy, upravovali je do formy komiksu, psali texty, hledali partnery, 
sponzory, tiskárnu atd. To, že teď držíš tento komiks ve svých rukách, 
nás moc těší, protože stejně jako v každém projektu jsme i my zažili 
náročné časy, které vyžadovaly trpělivost a vytrvalost. Ale vidíš: vždy 
se vyplatí se do něčeho pustit! Zapoj se!

Zábavné a inspirativní čtení ti přejí

Sophie, Tereza, Arne, Tomáš, Fabian a Štěpán 

Štěpán Vizi

Sophie Henning 

AHOJ A HALLO!

KE KOMIKSU









Tak přibližně vypadalo otevření 
street workoutového hřiště 
v Jirkově, na severozápadě 
Čech. Jak můžeš vidět, za celým 
počinem stála parta mladých  
kluků, která dnes pomáhá otvírat 
hřiště v širokém okolí. První 
kroky provedli na jaře roku 2013 
a v září 2014 hřiště slavnostně 
otevřeli. 

V dubnu 2015 se jim podařilo 
otevřít hřiště i v sousedním 
městě, Chomutově, které 
momentálně patří mezi největší 
hřiště v ČR. Skupina věří, 
že tyto venkovní posilovny 
pomáhají k aktivnímu způsobu 
života mládeže i dospělých, 
protože nabízí možnost, 
jak smysluplně trávit volný čas 

a přitom dělat něco pro své 
zdraví.

Kluky ze skupiny, včetně 
videa z otevření nového hřiště, 
najdeš na internetu pod heslem 
“Street Hard Workers”.

 Jak vidíš, občas stačí mít 
dobrý nápad a nenechat si ho 
pro sebe. Ve více lidech je větší 
šance, že tě někdo vyslechne
a samozřejmě platí, že víc hlav 
víc ví. Sdílej proto svoje nápady 
s ostatními. Nikdy totiž nevíš, 
kdy potkáš někoho, kdo do toho 
s tebou půjde.

Měj ale také na paměti, že nápad 
většinou nestačí. Chce to přijít 
s konkrétním návrhem a zvážit 
různé okolnosti. Kdo všechno 
by o tvůj nápad stál? Komu by 
si tím mohl pomoci? Bylo by 
to dostupné pro hodně lidí? To 
jsou příklady otázek, které by 
sis měl určitě zodpovědět, než 
budeš žádat o schůzku s někým 
z vedení města. Jak jsi mohl 
vidět v našem příběhu, je určitě 
vhodné obrátit se na někoho 
zkušenějšího, kdo třeba už 
s městem jednal, nebo ví, jak se 
takové věci prosazují. Chce to 
také trpělivost. Město, i kdyby 
chtělo, nemůže vyhovět všem 
a určitě ne hned. Na první 
schůzce pravděpodobně 
nedostaneš jasnou odpověď. 
Město musí zvážit spoustu 
hledisek: Komu objekt / plocha / 
místo patří? Jaká je jeho 
dostupnost? Bezpečnost? 
A samozřejmě, jestli se pro 
projekt najde místo v rozpočtu. 
A další administrační záležitosti.

Může se to zdát příliš složité, 
ale nenech se odradit! Kdo nic 
nezkusí, nic nezíská.

Pokud se jedná o projekt, který 
je finančně náročnější (v řádech 
desetitisíců korun a víc), je 
dobré si zjistit, kdy se v tvé obci 
schvaluje rozpočet, aby se  
do něj návrh stihl včas zařadit. 
Nikdy také nezačínej diskuzi 
slovy o penězích, ale představ 
svůj záměr a jeho přínosy 
pro mladé, pro obec apod. Další 
možností je zkusit oslovit nějaký 
lokální podnik s žádostí 
o spolupráci a podporu. Kromě 
toho, že si firma udělá reklamu 
a ukáže se jako společensky 
odpovědná, si může svůj dar 
odepsat z daní. Nemusí se vždy 
jednat o finanční podporu, místní 
pekárna může například 
poskytnout občerstvení zdarma 
pro otevření hřiště. Tento 
komiks si můžeš číst díky 
tiskárně WirMachenDruck.de, 
která nám zdarma vytiskla tisíc 
brožur.

PARTA KLUKŮ, CO POSTAVILA HŘIŠTĚ

NÁPAD 

VĚTŠINOU 

NESTAČÍ

DALŠÍ TIPY A RADY NAJDEŠ MEZI 
ODKAZY V DRUHÉ POLOVINĚ 
TÉTO BROŽURY.
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JE KLÍČOVÉ SLOVO, DÍKY KTERÉMU SE SNÁZE VYHLEDÁVAJÍ INFORMACE, 
UDÁLOSTI, DOKUMENTY STEJNÉHO NEBO PODOBNÉHO FORMÁTU.

Tohle byl příběh z Německa, který 
má rovněž zajímavou historii. 
Komunitní zahrada o velikosti 5 000 
metrů čtverečních na letišti 
Tempelhof v Berlíně byla založena 
v roce 2011 sdružením 
Allmende-Kontor, které vzniklo v 
roce 2010 díky skupině aktivních a 
angažovaných obyvatel Berlína. Pro 
představu, celé letiště je velké asi 
jako 450 fotbalových hřišť. Nejprve 
bylo v zahradě deset záhonů, o 
které se staralo dvacet zahradníků, 
momentálně je to přes 500 záhonů 
a 250 zahradníků. Pokud umíš 
německy nebo anglicky, přečti si 
další informace o různých dalších 
projektech a letišti Tempelhof na 
internetových stránkách 
www.thf-berlin.de. O komunitní 
zahradě Allmende-Kontor najdeš 
víc informací na stránkách www.
allmende-kontor.de. Tempelhof jsme 
viděli na vlastní oči a zahrádkářům 
se tam vede fakt skvěle. Možná si 
říkáš, že to není úplně zajímavé 

téma a my ani nepředpokládáme, že 
jsi zrovna nadšený zahrádkář, ale 
vybrali jsme ho právě proto, aby jsi 
viděl, že různá místa se dají využívat 
netradičním způsobem. Letiště po 
ukončení provozu lze stejně jako 
jiná opuštěná místa využít mnoha 
různými způsoby, vše musí být 
samozřejmě povoleno vlastníkem 
pozemku. Kromě komunitní zahrady 
a desítek dalších spolků najdeš na 
letišti Tempelhof hřiště na minigolf 
nebo místa na grilování. Pořádají se 
tam pikniky, společenské události, 
festivaly a mnoho dalších akcí. 
Lidé tam rádi jezdí na kolech, 
kolečkových bruslích, longboardech 
s windsurfingovými plachtami, atd. 
Děje se tam téměř cokoliv, co si jen 
dovedeš představit! 

Co je dobré si z tohoto příběhu 
odnést? Dívat se na věci
jinak. Stejně tak ty můžeš najít 
nevyužívanou plochu ve svém 
městě, kterou můžeš se svojí
partou smysluplně využít. 
Nemáš s kým? Zjisti si, jestli 
není v tvém městě komunita, 
která se zajímá o to samé jako 
ty. Není problém napsat 
na Googlu např. žonglování 
Praha, popřípadě omrknout dnes 
tak populární Facebook, 
Twitter nebo Instagram atd., 
kde můžeš zkusit hledat pomocí 
tzv. #hashtagů. 

Něco jsi už našel, ale máš strach 
z cizích lidí? Neboj se, všichni 
jsou rádi za nové zájemce. 
A když po čase zjistíš, že se ti 
to nelíbí nebo tě to už nebaví, 
alespoň jsi to zkusil. Opět ti 
doporučujeme, abys psal, fotil 
a vyjadřoval se k věcem, které 
tě zajímají, které vidíš jako 
důležité nebo problémové. Máš 
pocit, že přátelé na Facebooku 
to číst nechtějí, nebo to nechceš 
ukazovat hned všem? Zkus si 
založit vlastní blog. Existují 
různé platformy, které můžeš 
použít. Ať už třeba služba 

Blogger od Google, více 
interaktivní Tumblr nebo český 
Webnode, všechny ti poskytují 
možnost podělit se zdarma 
o své nápady.

Můžeš ale použít také jiné 
způsoby, jak získat zájemce. 
Upoutat pozornost  lze článkem 
ve školním či obecním časopisu, 
regionálních novinách, 
vyvěšením plakátu na veřejných 
plochách kavárně 
(po předchozí domluvě) 
a podobně.

DÍVAT SE NA VĚCI JINAK
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Oba komiksy ti teď ukázaly, jak to může fungovat. Že je možné něco 
dokázat, pokud má člověk před očima cíl. Smyslem této brožurky 
ale nebylo (jen) zdokumentovat úspěšné projekty, ale vytvořit něco 
jako návod, sepsat tipy a rady, jak i ty můžeš vzít otěže do svých rukou 
a do něčeho se pustit! S trochou vytrvalosti a cílevědomosti se totiž dá 
zrealizovat skoro každý projekt. Asi to neuslyšíš rád, ale nejdůležitější 
přísadou pro zdárné dokončení projektu je trpělivost. Projekty se 
nedělají ze dne na den. Ale to tě nesmí rozhodit: výsledek stojí za to! 
 
Většina projektů, které zasahují do veřejného prostoru, souvisí 
s politikou. Nejde hned o premiéra nebo parlament, ale např. o starostu 
nebo městskou radu. Ti jsou zodpovědní a mají pro témata komunální 
politiky, to znamená na úrovní obce, většinou otevřené uši. Informuj se 
tedy, kdo je v tvé obci starosta a kdo sedí na radnici, třeba tam budeš 
někoho znát!

Často jsou v obcích i zvláštní instituce, které se starají o záležitosti 
týkajících se mladých lidí. Může to být parlament mládeže, odbor 
pro mládež městské rady, školní parlament nebo centrum pro mládež. 
Co z toho je v tvé obci? Měl by sis také ujasnit, koho všeho se tvůj 
záměr dotkne. Budou ovlivněny cizí pozemky? Budou muset místní 
počítat se zvýšeným hlukem? Pro všechny potenciální konflikty bys 
měl mít připravený plán B. Ale neboj, vždy je možné najít podporu a 
pomoc, když nebudeš vědět, jak dál. Spoustu nápomocných odkazů 
najdeš na následujících stránkách.

Svému záměru bys měl dodat důležitost například tím, že najdeš co 
možná nejvíce podporovatelů. K tomu můžeš využít třeba podpisovou 
akci. Pak bude každý vědět, že se nejedná jen o nápad jednotlivce, 
ale že má širokou podporu! Člověk může samozřejmě narazit 
na finanční problémy. Pak je dobré hledat sponzory. Místní firmy jsou 
často ochotné podpořit nápady mladých lidí. Prostě to zkus!

Teď už zbývá jen popřát tobě a tvému projektu mnoho úspěchů!

JAK TO MŮŽE FUNGOVAT



JAK SE ZAPOJIT 

JEDNOTLIVĚ

Zapojme.se
www.zapojme.se

Cílem portálu je inspirovat 
co nejvíce lidí k aktivnímu 
zapojení do místního dění. 
Nabízí i hravý a zábavný 
E-learning, který tě provede 
úskalími dobrovolnické práce 
na komunitní úrovni. Dozvíš se 
jak plánovat, financovat 
či propagovat tvůj projekt.

Národní parlament dětí a 
mládeže
www.participace.cz/npdm

Parlament dětí a mládeže 
slouží k vzájemnému setkávání 
mladých, kteří se chtějí podílet 
na veřejném dění a není jim 
jedno, co se v jejich okolí děje, 
snaží se hájit zájmy mládeže, 
pořádá kulaté stoly, diskuse 
s odborníky apod. Umožňuje 
každému mladému zapojit se 
do věcí věřejných. Národní 
parlament zastřešuje školní, 
městské a krajské parlamenty 
dětí a mládeže.

Česká rada dětí a mládeže  
www.crdm.cz 

Sdružuje okolo stovky 
členských organizací dětí 
a mládeže, mezi nimiž můžeš 
najít zajímavou nabídku 
pro svůj volný čas, koukni 
se do přehledné databáze 
volnočasových aktivit 
www.kamchodit.cz Navíc 
organizuje ČRDM mnoho
zajímavých projektů jako 
např. Kecejme do toho!

Kecejme do toho!
www.kecejmedotoho.cz

Projekt vytváří možnost 
pro mladé lidi, jak jednoduše 
vyjádřit svůj názor na věci, 
které se jich přímo týkají. Dává 
jim tak příležitost ovlivnit to, s 
čím nejsou spokojeni na ce-
lostátní, ale také na evropské 
úrovni.

Česká středoškolská unie
www.stredoskolskaunie.cz

Sdružuje inspirativní 
a aktivní středoškoláky, hájí 
zájmy středoškoláků 
a podporuje fungování 
studentských rad a parlamentů, 
prosazuje více občanského 
vzdělávání a zasazuje se 
o žákům nakloněné řízení škol. 

Náš stát
www.nasstat.cz

Platforma sdružující více než 
tři desítky online nástrojů 
a aplikací, které ti pomůžou 
zlepšovat své okolí, aktivně 
se podílet na veřejném životě 
a kontrolovat práci politiků 
a úředníků. Pomocí aplikace 
Lepší místo www.lepsimisto.cz 
můžeš například jednoduchým 
způsobem upozornit 
na problém ve svém okolí jako 
rozbité hříště, díru v chodníku 
či neprořezané keře.

INEX 
Sdružení dobrovolných aktivit
www.inexsda.cz

Posláním sdružení je 
podporovat prostřednictvím 
dobrovolnických projektů, 
vzdělávacích programů 
a kampaní rozvoj tolerantní 
otevřené společnosti 
a aktivního odpovědného 
přístupu k okolnímu světu 
nejen v Česku, ale i na celém 
světě.

Souvisíme
www.souvisime.cz

Internetový deník přinášející 
zprávy týkající se tématu 
udržitelného rozvoje a vnímání 
světa v souvislostech. Jednou 
z rubrik je i Rozvoj komunit, 
kde nalezneš novinky z oblasti 
participace.



Škola pro demokracii
www.skolaprodemokracii.cz

Portál pro podporu demokracie 
na školách a rozvoj žákovských 
parlamentů.

COV 
Celonárodní síť pro podporu 
výchovy k lidským právům 
a aktivnímu občanství 
www.vychovakobcanstvi.cz

Metodický portál 
pro systematickou podporu 
občanského vzdělávání 
na školách.

Odpovědná škola
www.spolecenskaodpoved-
nostfirem.cz/odpovednaskola

Značku Odpovědná škola 
uděluje Asociace společenské 
odpovědnosti školám, které 
kromě klasického vzdělávání 
žáků vnímají kulturní, sociální 
a vzdělávací potřeby místa, 
ve kterém působí.

Participativní Metody
www.participativnimetody.cz

Portál participativních metod 
práce s veřejností.

Proměny pro města
www.promenyproskoly.cz

Portál Proměny pro školy je 
určený učitelům, rodičům 
i široké veřejnosti. Poskytuje 
inspiraci, zkušenosti 
a metodiku pro obnovu 
školních zahrad a dětských 
hřišť se zapojením komunity 
a ve spolupráci s odborníky. Je 
součástí webu Portálproměn.cz, 
jehož cílem je nabízet inspiraci 
pro rozvoj městského prostředí.

www.participace.cz/npdm

Postup jak se zapojit, nebo 
založit vlastní parlament 
mládeže.

Active Citizens 
www.activecitizens.cz

Interaktivní průvodce 
metodikou projektu Active 
Citizens - komunitní vzdělávání 
pro střední školy realizováno 
organizacemi British Council 
a Člověk v tísni o.p.s.

EDUin
mestavzdelavani.eduin.cz

Cílem projektu Města 
vzdělávání je přispět 
ke zlepšení kvality a nabídky 
vzdělávání ve vybraných 
regionech a navrhnout 
možnosti jeho rozvoje 
v dlouhodobějším časovém 
plánu. Projekt není zaměřen 
pouze na klasické školní 
vzdělávání, ale na téma 
vzdělávání v jeho nejširším 
slova smyslu. Zahrnuje tedy 
široké spektrum institucí, které 
na poli formálního 
a neformálního vzdělávání, 
včetně volnočasových 
aktivit působí – školy, 
knihovny, DDM, divadla, 
vzdělávací organizace atd.

SE ŠKOLOU S KOMUNITOU

NEBO PARTOU PRO ODVÁŽLIVCE, 

SAMOUKY A UČITELE



Gratias Tibi
www.gratiastibi.cz

Cena udílená mladým lidem za 
občanskou aktivitu.

Učíme se příběhy
www.ucimesepribehy.cz

Mapuje pozitivní příběhy 
lidí, kteří tvoří občanskou 
společnost a jsou inspirací
pro ostatní.

Hrdinou
www.hrdinou.cz

Pokud se ti něco nelíbí, probuď 
v sobě hrdinu či hrdinku 
a začni jednat. Nadáváním 
u televize nebo u piva ničemu 
nepomůžeš. Nemáš pocit, 
že je potřeba se zvednout a jít 
do boje za správnou věc? 
Hrdinové a hrdinky, které 
najdeš na těchto stránkách, tě 
budou inspirovat a radit ti, jak 
se nebát, nestydět se a najít 
přímou cestu k aktivitě, která 
díky tobě může pomoci celé 
společnosti.

Občanské oko
www.obcanskeoko.cz

Cílem sdružení je podpořit 
účast veřejnosti na plánování 
a rozhodování o záměrech a 
projektech, které mohou ov-
livnit životní prostředí. Chce 
podporovat iniciativy, aktivní 
jednotlivce, propojovat je 
a posilovat jejich lokální 
kampaně. Snaží se o to 
prostřednictvím aktivní účasti 
na kauzách, specializovaným 
poradenstvím, vzděláváním a 
propojováním aktivních občanů 

a občanek, iniciativ 
a organizací.
Agora CE
www.agora-ce.cz

Zaměřuje se na zlepšení 
dialogu mezi občany 
a radnicemi, zejména 
prostřednictvím participačních 
projektů a veřejných debat. 
Jejím cílem je podpora radnic, 
které umí s občany navázat 
partnerský vztah a rozumí si 
s nimi. 

JSNS - Jeden svět na školách
www.jsns.cz

Jeden svět na školách je 
jedním ze vzdělávacích 
programů společnosti 
Člověk v tísni. Již od roku 
2001 přispívá k výchově 
zodpovědných mladých lidí, 
kteří se orientují v současném 
světě, otevřeně a kriticky 
přistupují k informacím, nejsou 
lhostejní, chtějí ovlivňovat 
a také skutečně ovlivňují dění 
kolem sebe.

NECHAT SE

INSPIROVAT DALŠÍ ZAJÍMAVÉ

PROJEKTY A PORTÁLY



Děkujeme německé tiskárně 
WIRmachenDRUCK 
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