Sousedská slavnost
na Mánesově mostě, Praha
sobota 2. 6. 2018 10–22h
20 let Česko-německého
fondu budoucnosti
VSTUP ZDARMA
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Milí přátelé, milí hosté,
Zve

Ve spolupráci

Partneři

Mediální partneři

vítejte na česko-německé sousedské slavnosti Most 20.0! Mosty jsou skvělá
věc, spojují břehy. Nejenom ty geograﬁcké, ale také ty mezi lidmi. A to
je právě to, co dnes na Mánesově mostě oslavujeme – úspěšné spojování
břehů, navazování kontaktů a budování vztahů mezi dvěma sousedy, Čechy
a Němci.
Česko-německý fond budoucnosti za dvacet let své existence podpořil
více než deset tisíc společných česko-německých projektů. Češi a Němci
spolupracují a vzájemně se inspirují v umění, kultuře i ve vědě, děti a mládež
získávají nové kamarády v sousední zemi, obce i spolky navazují partnerství
a třeba pak společně opravují zanedbané stavební památky.
Rozmanitost těchto aktivit můžete dnes během jednoho dne okusit i vy!
Mánesův most i přilehlé parky ožijí hudebními a divadelními představeními,
jazykovou animací, performancemi, diskusemi, prezentacemi, fotbalem,
čtením, workshopy, dílnami, výstavou, ale i prostým setkáváním se známými
a poznáváním nových přátel.
Výhled z Mánesova mostu tak dnes bude opravdu jedinečný: před vašima
očima se na jednom místě otevře svět, v němž lidé běžně žijí po celé České
republice a v Německu. Mosty, které mezi oběma národy společnou prací
vznikají, jsou pestré, nápadité, pevné. Hlavně se ale stávají naprosto běžnou
součástí života stovek tisíc lidí na obou stranách hranice.
A copak to, právě u příležitosti 20. výročí Česko-německého fondu
budoucnosti, není pořádný důvod k oslavě? My myslíme, že ano. Tak tedy
pojďte slavit s námi, zpomalte své tempo, vnímejte alespoň jeden den
Mánesův most jako místo setkávání, nových zkušeností a zážitků, místo,
které nabízí zcela nové perspektivy, místo, které ukazuje, že stavět mosty
mezi lidmi je nejen důležité, ale dělá to i radost.
Jsme rádi, že jste přišli!

Tomáš Jelínek
Petra Ernstberger
ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti
2
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HUDBA

OPEN MIKE

TRAM 20.0

Staré Město
Malá Strana
Most
Most
10.00-10.15 Carlos Mieres
10.15-10.30 & Joe Kučera
(DE/CZ)
10.30-10.45
ZŠ německo10.45-11.00
českého porozumění
11.00-11.15
a Gymnázium T. Manna:
Svět je barevný
11.15-11.30
11.30-11.45
Andreas
Výplach
11.45-12.00 Brunn & Vlado
12.00-12.15 Karparov (DE)
Resume
12.15-12.30
Jakub Doležal
12.30-12.45
Quartet (CZ)
12.45-13.00
Zahájení
13.00-13.15
Justin Lavash
Arik Strauss Trio
Česko-německé vztahy včera
13.15-13.30
Jakub Alexa
+ hosté (DE)
a dnes
13.30-13.45
Hanzík
13.45-14.00
Jazz Elements
14.00-14.15
(CZ)
14.15-14.30
14.30-14.45
Luxus
Město, kde chceš bydlet!
THOM
14.45-15.00
Jen My
ARTWAY (CZ)
Vojtěch Urbánek
15.00-15.15
15.15-15.30
XAVIER
15.30-15.45
DARCY (DE)
20 let Česko-německého fondu
15.45-16.00
budoucnosti
16.00-16.15
Poslední večeře
J.
Richter
&
The
16.15-16.30
Hog Ranch
16.30-16.45
Derral Gleason
16.45-17.00
NEVER SOL
17.00-17.15
(CZ)
Češi a Němci - jak vzájemný
17.15-17.30
obraz utvářejí dezinformace?
17.30-17.45
Oksy
17.45-18.00
Lenka Zvěřinová
ITCHY (DE)
odvážlivec
18.00-18.15
z publika
18.15-18.30
MYDY
18.30-19.30
RABYCAD
(CZ)
19.30-20.30

DIVADLO
Malá Strana

LITERÁRNÍ KAVÁRNA SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Staré Město

Damuza

Malá Strana
Trénink pro kluky
a holky

TANDEM
Trénink SC Weiding
Divadlo jednoho Edy
TANDEM

Petr Karásek
Trénink pro kluky
a holky

Divadlo jednoho Edy
TANDEM

Petr Karásek

Grotest Maru - průvod
Grotest Maru

SC Weiding: Trénink
pro veřejnost

Teatr novogo fronta
Petr Karásek
Post Bellum

Trénink pro kluky
a holky

Hand to Violin
Hand to Violin

Grotest Maru
Grotest Maru

Petr Karásek
Divadlo Bremen
(Alexander Swoboda)

ZÓNA 1. POMOCI
KUFR NA CESTU
STREET ART
10:30 HASIČI
V AKCI
ŘEMESLNÁ DÍLNA
SALÓN
18:00 KADEŘNICKÝ
NA MOSTĚ
hodin SKLÁŘSKÉ UMĚNÍ
A ŘEMESLO
EKOLOGICKÁ DÍLNA
Výstava | Ausstellung
ZACHRÁNĚNÉ KULTURNÍ
DĚDICTVÍ

19.30-20.30
KRAFTKLUB
(DE)

20.45-22.00
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Petr Karásek

10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15 -12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-18.15
18.15-18.30
18.30-19.30

ONDŘEJ
RUML (CZ)

20.45-22.00

Most
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ČESKO-NĚMECKÝ
FOND BUDOUCNOSTI
Česko-německý fond budoucnosti je nadační fond,
který podporuje navazování vztahů, vzájemná setkávání
a spolupráci mezi staletými sousedy Čechy a Němci.
Proč? Protože ne vždy se nám sousedilo dobře a poučili
jsme se z toho. Již 20 let podporujeme společné
aktivity v oblasti vzdělávání, vědy a kultury.
Žáci a studenti z obou zemí se navštěvují, poznávají
a navazují nová přátelství. Umělci mají možnost
představit svůj talent bez ohledu na hranice, vědci
a odborníci zase mohou těžit z poznatků a zkušeností
svých sousedů. Podporujeme vydávání knih, staráme
se o historické kulturní dědictví, překonáváme jizvy
minulosti a přispíváme na obnovu památek.
Máme radost, když se lidé setkávají, vzájemně poznávají
a zjišťují, že je toho mnoho, co je spojuje.
Odškodnili jsme 87 000 českých obětí nacismu,
přispěli jsme na setkání 400 000 mladých lidí z obou
zemí, ﬁnancovali více než 3 000 kulturních akcí,
udělili jsme 167 vysokoškolských stipendií, pomohli
jsme zachránit 450 česko-německých a židovských
památek a podpořili vydání 740 knih. A to není zdaleka
všechno.
Rádi si s vámi o tom, co děláme a co byste třeba chtěli
dělat vy, popovídáme u našeho stánku, který najdete na
mostě. Popřípadě navštivte www.fondbudoucnosti.cz.

HUDBA
Staré Město

Malá Strana

Na obou stranách mostu na vás čeká výběr toho, co aktuálně frčí
v Česku i Německu, bez ohledu na žánrové škatulky.

KraftklubDE
Tahle klučičí kapela vznikla v roce 2009 v německém Chemnitz. Rozjařená
kombinace indie, rapu a ska skvěle odráží atmosféru studentského města, ze
kterého pocházejí.
20:45–22:00 Scéna Malá Strana

Ondřej RumlCZ
Sympatický český zpěvák a hudebník, který se proslavil svou účastí v soutěži
X Factor, v níž skončil jako druhý. Zpěvák vystoupí v „one man show“
Nahubu, ve které předvede svůj pěvecký um inspirovaný tvorbou Bobbyho
McFerrina.
19:30–20:30 Scéna Staré Město

Mydy RabycadCZ
Jedna z nejprogresivnějších hudebních formací české hudební scény, která
brázdí mezinárodní vody. Energií nabitá hudba vycházející z electroswingu
a electropopu roztančí spolehlivě každého. Pozornost si kapela získává i díky
své výrazné frontmance Žoﬁi Dařbujánové.
18:30–19:30 Scéna Malá Strana

ItchyDE
Punkrocková kapela založená v roce 2001 v malém německém městě
Eislingen/Fils. Mužská trojice Sibbi, Panzer a Max dokáže svým elánem
a hudební nadčasovostí pohltit davy posluchačů všech věkových kategorií.
17:30–18:30 Scéna Staré Město
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Never SolCZ

Jakub Doležal QuartetCZ

Jedna z nepozoruhodnějších českých hudebnic. Její jemný a mnohdy
tajemný zpěv doplňují spletité akordické postupy, které posluchači
doopravdy zamotají hlavu.

Směs jazzu, funku a rocku, s občasným výletem k reggae či americké
country. Na své si přijde fanoušek moderních jazzových směrů, ale i milovník
progresivního rocku či crossoveru.

16:45–17:30 Scéna Malá Strana

12:15-13:00 Scéna Malá Strana

Xavier DarcyDE

Andreas Brunn & Valdo KarpanovDE

Zpěvák a písničkář aktuálně působící v německém Mnichově. Jeho
emocemi nabité, energické písně si v posledních dvou letech v Německu
získaly širokou pozornost a vyhouply ho až do nejužšího výběru soutěžících
Eurovize.

Duo berlínských jazzmanů, v jejichž hudbě se snoubí západ s orientem.

15:15–16:00 Scéna Malá Strana

Thom ArtwayCZ
Známý český zpěvák, písničkář a busker, který se díky singlu I Have No
Inspiration stal držitelem hudební ceny Anděl jako objev a zpěvák roku
2016. Jeho chytlavé písničky se vyrovnají kvalitě zahraničních interpretů
a ulpí v paměti nejednomu posluchači.

11:30-12:15 Scéna Staré Město

ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase
Manna z PrahyCZ
Muzikálové představení Svět je barevný společně připravili žáci z pražské
základní školy spolu se svými vrstevníky z německého Heilsbronnu. Strach
z neznámého polapí čas od času každého z nás. Tyto děti mu umějí čelit
důvtipem a hudbou.
10:45-11:30 Scéna Malá Strana

14:30–15:15 Scéna Staré Město

Carlos Mieres & Joe KučeraDE/CZ

Jazz ElementsCZ

Jazzové virtuózní duo matadora a saxofonisty Joe Kučery a brilantního
kytaristy Carlose Mierese.

Jazz Elements je kapela mladých muzikantů, kteří přinášejí novou krev do
světa jazzu. Osobitý styl a pojetí jazzových písní jsou jedinečné a nabíjející.
Můžete se těšit také na autorskou tvorbu kapely.

10:00-10:45 Scéna Staré Město

13:45-14:30 Scéna Malá Strana

Arik Strauss Trio + hostéDE

OPEN MIKE

Mezinárodně respektovaný berlínský jazzový pianista a skladatel izraelského
původu ve společnosti vzácných hostů: bubeník Andrea Marcelli, basista
Jonathan Robinson a saxofonista Joe Kučera.

Most
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13:00-13:45 Scéna Staré Město

Hvězdou se můžeš stát i ty.
Jen stačí vylézt na pódium a vzít mikrofon do ruky.

8
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DIVADLO
Malá Strana

Představení pro malé i velké po celý den. České a německé divadelní
soubory vás nadchnou vtipem, smyslem pro dobrodružství i dechberoucími
artistickými čísly.

Superkluk (DAMÚZA)
Nemusíš být zrovna Superman, Spiderman nebo Batman. Stát se
superhrdinou může úplně každý, stačí docela maličko! Loutková pohádka
vypráví příběh jedné supertřídy, ve které superspolužáci prožívají
superdobrodružství. Až do té doby, než k nim propadne Miloš, který už není
tak úplně super…
10:15–10:45

Jak had přišel o nožičky (Divadlo jednoho Edy)
Nikdo ji nezná, ani vaše babička; nikdy nebyla v televizi a nenajdete ji v žádné
knížce – je to totiž pohádka tajná. Umí ji vyprávět jenom náš principál a děti
mu s tím pomáhají. Za odměnu jim pak dovolí zapamatovat si ji a vyprávět, až
jednou vyrostou, svým dětem.
11:30–12:00

Jabloňová panna (Divadlo jednoho Edy)
Klasická pohádka Karla Jaromíra Erbena Jabloňová panna, zpracovaná velmi
netradičním způsobem. V pohádce je vše, co má být: statečný princ, krásná
zakletá princezna a zlá babice, která by chtěla stanout po princově boku.
13:00–13:30

Divadelní průvod po mostě (Grotest Maru)

Jen vtip. Jen vtip? Pohádková groteska s prvky klaunerie a pantomimy
zve diváky všeho věku do světa nepředvídatelné dětské fantazie, v níž se
její aktéři můžou během chvilky proměnit v cokoliv a za okamžik opět
zapomenout, kde nebo kým ještě před chvílí byli.
14:30–15:15

Chairs Up! (Hand to Violin)
Akrobaticko-hudební skeč na židlích i v židlích, který pobaví a zvedne
adrenalin. Soubor v představeních výtečně propojuje akrobacii, hru na
housle, současný tanec a zpěv.
16:00–16:15

Novo Cirque Pas de Deux (Hand to Violin)
Romantický příběh v choreograﬁi jednoho z nejslavnějších českých
tanečníků Jiřího Bubeníčka a hudební kompozici Borise Čmelka.
16:30–16:45

Parada Narrnia (Grotest Maru)
Pohádkový průvod. Cesta až na konec světa a zase zpět.
17:15–17:30 průvod po mostě
17:30–18:00

Jazyková animace (Tandem)
Divadlo dovede svým divákům zprostředkovat světy vzdálené. Jazyková
animace vám ukáže, že němčina vám až tak vzdálená být nemusí.
Vyzkoušejte si s Tandemem, že jazyk tu je od toho, abychom se s druhými
dorozuměli, že bát se chyb a přeřeků je úplně zbytečné a že rozmluvit se
může kdekdo – dokonce i vy.

14:00-14:30

10:45–11:00
12:00–12:15
13:30–13:45
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11

Pohádkový průvod. Cesta až na konec světa a zase zpět.
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FOTBAL NA MOSTĚ 20.0

Fotbalové tréninky s Česko-německou fotbalovou školou

Most, Malá Strana

Malá Strana

Mnoho lidí věnuje víkend aktivitám, na něž nemají v týdnu moc čas. A co
vy, nemáte chuť si takto v sobotu trochu zasportovat? Sport na mostě
je neobvyklým zážitkem, díky kterému se odreagujete a který vám udělá
radost. Česko-německá spolupráce totiž určitě není žádná suchařina.

Fotbal je nejoblíbenějším sportem na světě, fotbal spojuje národy. Českoněmecká fotbalová škola podporuje mladé talenty z České republiky
i Německa. Kromě toho, že díky ní děti pravidelně sportují a učí se, jak
zacházet s míčem (to vše způsobem, který je baví), seznamují se také
s jazykem a kulturou sousední země. Jde jim to velmi dobře: při trénincích
i utkáních na sebe kluci a holky volají někdy česky, někdy německy, hlavně
ale tak, že si rozumějí. Možnost zažít trénink s Česko-německou fotbalovou
školou budete mít také vy, resp. vaše ratolesti.

Football Free Style (Most)
Elegantní tanec s míčem? Takřka akrobatické kousky, z nichž přechází zrak?
To všechno umí Petr „Kari“ Karásek, vícenásobný mistr České republiky ve
freestyle fotbale. Pojďte se podívat, jak mu to jde.
12:30–12:45
13:30–13:45
15:00–15:15
16:00–16:15
17:00–17:15

Hřiště jenom pro vás (Most)
Hřiště na mostě, pokud na něm zrovna neprobíhá žádný program, můžete
pro své sportovní vyžití využít i vy. Tak proč by ne? S chutí do toho, tohle
přeci každý den nemáte…
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10:00–10:30
13:00–13:30
15:15–16:00

Sport pro všechny s SC Weiding (Malá Strana)
O inkluzi se hodně mluví, ale že někdy je lepší konat než povídat, dokazuje
svou prací sportovní klub SC Weiding. Už více než deset let organizují
v bavorském Weidingu integrativní sportovní hry, při nichž mizí hranice
nejen mezi státy, ale také mezi běžným uvažováním, co to znamená být
zdravý, anebo mít nějaké postižení. Sportovci z Weidingu, Fuchsenschleifu
a Mariánských Lázní dokazují, že radost z pohybu může být univerzální.
Zahrajte si s nimi!

skoro pořád

11:00–12:00
14:00–15:00 (společný trénink nabízený pro veřejnost)

12
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TRAM 20.0
Most

Tramvaj je skvělý prostředek, když se chcete někam posunout. Jenže: naše
tramvaj na mostě vás nepřemístí geograﬁcky, zato ale rozšíří vaše obzory.
Česko-německý fond budoucnosti podporuje diskusní fóra, odbornou
výměnu, transfer idejí i zkušeností, vzájemnou inspiraci. Věnujeme se
minulosti, ale společně se také připravujeme na to, co přinese budoucnost.
Abychom se do ní neřítili neřízeně.

20 let Česko-německého fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti existuje již dvacet let. Co vedlo k jeho
vzniku? Co se všechno od roku 1998 na poli česko-německé spolupráce
změnilo? Kam se obě společnosti posunuly a jak k tomu dodnes fond
přispěl? Diskuse s Tomášem Jelínkem a Petrou Ernstberger, řediteli ČNFB.
15:30–16:30

Česko-německé vztahy: kam dále?
Dva sousedé ve střední Evropě, jejichž dějiny se v minulosti prolínaly a kteří
jsou pro sebe důležití pořád. S jakými výzvami současnosti se musejí potýkat
a jak k nim přistupovat, aby se obě strany vnímaly jako rovnocenní partneři
a mohli společně nacházet konstruktivní řešení společných problémů?
Diskuse s diplomaty a politiky: Liborem Roučkem, Tomášem Kafkou,
Christophem Israngem a Berndem Posseltem.
13:00–14:00

Češi a Němci: jak vzájemný obraz ovlivňují dezinformace
v současných médiích
Čech žije v Česku, Němec v Německu. To, co o sousedech víme, z velké
části utvářejí média. Jací jsou Češi z pohledu Němců, jací jsou Němci
z pohledu Čechů a jakou roli v tom všem hrají dezinformace, jimiž jsme
zaplaveni? Diskuse s Pavlem Polákem a Kilianem Kirchgeßnerem.
16:45–17:45

Město, kde chceš bydlet!
Český a německý pohled na to, jak vytvářet taková místa, kde se bydlí
dobře. Diskutují Christoph Schmidt (ifau), architekt a jeden z největších
odborníků na inovativní modely bydlení v Německu, a Lenka Burgerová,
architektka a umělecká historička, radní Prahy 7. Moderuje Osamu
Okamura, kurátor Shared Cities.
Na diskusi v tramvaji naváže procházka po Mánesově mostě, při níž si
budeme všímat urbanistických témat centra Prahy.
14:15–15:30

14
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LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Literární kavárna

Přáli byste si strávit sobotní odpoledne v poklidu a s knihou v ruce?
Zavítejte do naší literární kavárny na staroměstském břehu Vltavy.
V Česko-německém fondu budoucnosti se snažíme, aby vznikaly kvalitní
knihy, beletrie i naučná literatura, aby se německé knihy stávaly přístupné
Čechům a české Němcům. V naší literární kavárně se můžete seznámit
s výběrem z toho, co fond v minulosti podpořil. To ale není vše. Rádi bychom
vám představili některé neobvyklé literární počiny z poslední doby. A aby se
vám dobře četlo, provětrejte se s jazykovou animací!

Totální nasazení aneb Příběhy 20. století v komiksu (Post
Bellum)
Komiks, který připravila společnost Post Bellum, zpracovává neobvyklou
a zajímavou formou náročné téma z období druhé světové války.
Pronásledování Židů, Romů a politických odpůrců nacismu a nucené
nasazení Čechů na práci ve prospěch Hitlerovy říše poznamenalo téměř
každou rodinu v tehdejším protektorátu. Odškodňování právě těchto osob
tvořilo v prvním desetiletí existence Česko-německého fondu budoucnosti
významnou část jeho agendy.
15:00–15:45

Jaroslav Rudiš: Národní třída (Theater Bremen)
Na prknech divadla v Brémách pravidelně ožívá příběh, který se odehrává
v Praze. Rváč Vandam v něm s oblibou poučuje ostatní o životě, přitom on
sám v něm jasno úplně nemá. Jak si s dramatizací románu Jaroslava Rudiše
Národní třída poradili němečtí divadelníci? Přijďte a schválně, jestli vás
Vandam (Alexander Swoboda) ve svém scénickém monologu přesvědčí.
(Program je v němčině.)

ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI
PRO VÁS
Most

Staňte se součástí naší kroniky
Za dobu své činnosti podpořil Fond budoucnosti více než deset tisíc
společných česko-německých projektů, do nichž se zapojilo několik stovek
tisíc lidí v České republice a Německu.
Patříte také mezi ně? Jaké dojmy, zážitky a zkušenosti si z nich odnášíte?
Na co rádi vzpomínáte, z čeho máte i po čase radost? Přijďte na mostě za
námi do stánku Česko-německého fondu budoucnosti a podělte se o své
vzpomínky. Budeme rádi, když se stanou součástí naší Česko-německé
kroniky.

Jakou budoucnost chceme?
Život rychle kvapí. Svou zítřejší budoucnost vytváříme právě nyní a teď.
Jak vlastně chceme, aby vypadala? Co je v ní pro nás / pro vás důležité?
Co zachovat a co změnit? Jaké změny jsou nezbytné a jaké jsou vítané,
aby se nám žilo lépe? A co vlastně znamená „žít si lépe“ v České republice,
v Německu, v Evropě, ve světě?
Česko-německý fond budoucnosti podporuje aktivity, které hledí do
budoucna. V letošním roce jsme jim dokonce vyhradili speciální prostor
v rámci našeho tématu roku. Úspěchy v česko-německé spolupráci mohou
inspirovat, její výzvy také motivují k hledání nových, inovativních přístupů.
Přijďte za námi a podělte se s námi o své sny, jakou budoucnost chcete.
Zajímá nás to a rádi bychom to zohlednili při své další práci.

16:30–17:15
16
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DÍLNY
Most

Kadeřnický salon na mostě (DoKrajin)

Pojďte si potrénovat svou zručnost a kreativitu, naučit se něco nového,
vyzkoušet si nevídané. Setkání s druhými lidmi člověka rozvíjí a posunuje
dále – a cílem fondu je, aby těchto drobných obohacujících (českoněmeckých) setkání bylo co nejvíce. Na mostě jsme pro vás připravili
možnost setkání s různými lidmi, kteří něco umějí a od kterých se můžete
leccos přiučit. Neváhejte, neostýchejte se, jsou tu pro vás!

Bylo-li by libo trošku změnit vizáž? Zaskočte si v sobotu odpoledne na
mostě ke kadeřnici a nechte si na hlavě vykouzlit některý z účesů s českoněmeckou tematikou. Že u sebe zrovna nemáte dost drobných? To vůbec
nevadí, protože v kadeřnictví připraveném společností DoKrajin se neplatí
penězi, ale příběhy. A těch máte v rukávu určitě spousty.

Všechny dílny jsou pro vás připraveny od 10:30 do 18:00 hod.

Sklářské umění a řemeslo (Vyšší odborná škola sklářská
a střední škola Nový Bor + BildWerk Frauenau)
Jedna z krásných věcí, která Čechy a Němce spojuje, je tradice sklářského
řemesla. A aby to nebyla jen taková nějaká vzdálená povídačka, skláři
z Nového Boru přivezli na most sklářskou pec, na vlastní oči se tedy můžete
podívat, jak se sklo zpracovává. Dorazí i umělci z Frauenau a budou s vámi
hledat cesty, jak křehkou krásu ozdobit.

Řemeslná dílna (DEPO2015)
Že mají Češi zlaté ručičky, to je známá věc. Němci nic takového o sobě
neříkají, ale šikovní umí být taktéž. Stejně jako organizace DEPO2015
z Plzně, která dále rozvíjí skvělé projekty, jež započaly v roce 2015, kdy
byla Plzeň Evropské hlavní město kultury. V jejich dílně na mostě si mohou
malí i velcí kutilové vyzkoušet svou řemeslnou zdatnost a kreativci zase
potisknout kus oděvu.

Ekologická dílna (Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg)
Člověk svou činností neustále utváří prostředí, ve kterém žije. Někdy si
to uvědomuje více, někdy méně, jisté ale je, že naše okolí utváří nás. Ve
Fondu budoucnosti rádi podporujeme aktivity vedoucí k tomu, aby se nám
tam, kde žijeme, žilo dobře. Stavte se v ekologické dílně, kterou pro vás
připravilo Ekologické centrum Burg Hohenberg. Můžete od nich odkoukat
způsoby, jak (jen tak mimochodem) zvelebovat své okolí, ale také jak s ním
žít v harmonii.

18
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ULICE

Hasiči v akci (Sbor dobrovolných hasičů Řevnice
+ Freiwillige Feuerwehr Kayna)

Most, Malá Strana

Když jde člověk po ulici, potkává mnoho lidí. Většinou to pro něj jsou
neznámé tváře, které si, podobně jako on, jdou svou vlastní cestou. Jenže:
čas od času se objeví možnost poznat je blíže, zjistit, jaký příběh si s sebou
nesou. Z nezajímavých kolemjdoucích se pak najednou stávají známí
a přátelé, lidé, kteří jsou pro nás důležití. V Česko-německém fondu
budoucnosti se snažíme, aby k takovým osobním setkáním a vzájemným
poznáváním docházelo co nejčastěji.

Co všechno umějí čeští hasiči? A co naopak umějí hasiči němečtí? A jak
jim to jde společně? Hasiči z Řevnic a z německé Kayny se již padesát let
pravidelně setkávají, společně absolvují výcvik, ale také se jen tak obyčejně
přátelí a druží. Partnerství měst a spolků je další důležitou oblastí, kterou
fond podporuje. Přijďte si od naší česko-německé hasičské zásahové
jednotky nechat ukázat, co všechno dovede, tentokrát tak trochu ve
stylu retro!

Všechny aktivity v době od 10:30 do 18:00 hod.

StreetArt (Hillersche Villa)

Kufr na cesty (Antikomplex)

Taky vás čas od času popadne touha něco po sobě zanechat, nějak se
zvěčnit? I velké činy začínají nepatrnými krůčky. Pojďte do toho a zanechte
svůj otisk na uměleckém díle, které spolu s mládeží z Česka a Německa
v sobotu odpoledne na mostě připravuje kulturní centrum Hillersche Villa.
Staňte se na chvíli kreativním pouličním umělcem!

Velkým tématem v česko-německých vztazích jsou nelehké dějinné
zvraty, které přineslo 20. století. Už dlouhá léta se jim věnuje společnost
Antikomplex. Ta pro vás na most také postavila cestovní kufr. Ptáte se proč?
Kufr je totiž ve 20. století symbolem odchodů z domova, často na dobu
neurčitou, většinou navždycky. Jaké to asi musí být, když máte ze dne na
den, z hodiny na hodinu opustit místo, kterému říkáte domov? Co byste si
v takové chvíli rozhodně chtěli vzít s sebou? Zastavte se na chvíli v ruchu
a šrumu sobotního odpoledne a udělejte si čas na jedno hlubší zamyšlení. Co
z toho, čím se obklopujete, je pro vás opravdu podstatné?

První pomoc (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
zdravotnická škola Jihlava)
Je jedno, jestli je člověk Čech nebo Němec nebo třeba Eskymák, čas od
času se může stát, že bude muset někomu poskytnout rychlou první pomoc.
Ruku na srdce, uměli bychom to? Pojďme si nechat poradit od zdravotníků
z odborné zdravotnické školy v Jihlavě. V řešení nenadálých krizových
situací jsou zběhlí, pravidelně je pilují a trénují s německými kolegy
z městečka Mutlangen. Z jejich schopností vám bude zrak přecházet – ale
nejen to. Sami si budete moci natrénovat, co vlastně dělat ve chvílích, kdy
času na rozmyšlenou člověk moc nemá.
20
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ČESKÁ A NĚMECKÁ GASTRONOMIE
Most, Malá Strana

Znáte ten pocit, kdy si tak projdete kolem sousedovic dveří a váš nos polapí
vůně jakési úžasně vonící dobroty? Tak to se vám u nás na mostě může stát
taky. Jenže s tím rozdílem, že se nemusíte ostýchat si říct, že byste taky rádi
ochutnali, protože sousedovic kuchyně je zde připravena přímo pro vás!
Těšit se můžete na české i německé (bavorské i saské) speciality, nejlepší
currywurst i koláče jako od babičky. Víte, že hitem měsíce června je chřest
a pokrmy z něj? Připravili jsme ho pro Vás. Na své si přijdou i milovníci
německých a českých piv, vína a příznivci limonád. Na čem si pochutnáte Vy?
21
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FÓRUM
Malá Strana

Za dvacet let svého působení podpořil Česko-německý fond budoucnosti více
než deset tisíc projektů. Do zvelebování vztahů mezi Čechy a Němci se zapojily
tisícovky organizací (krát dva, protože na každém projektu se podílejí Češi a Němci
společně). Dát na mostě prostor všem nebylo možné, to už by tu totiž bylo trošku
těsno. Dvě desítky organizací, které se dlouhodobě angažují ve prospěch českoněmecké spolupráce, se však představí na Fóru. A protože jsou to lidé, které jejich
práce baví, rádi si s vámi popovídají o tom, co dělají. Přijďte za nimi!
Antikomplex
Asociace pro mezinárodní otázky
Centrum Bavaria Bohemia
Česko-německé fórum mládeže
Čojč
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Divadelní Flora Olomouc
Do Německa na zkušenou
Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk
Galerie Klatovy Klenová
Globale Festival
Goethe-Institut
Historický park Bärnau-Tachov
Jugendbildungsstätte Waldmünchen
Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze
Kreisjugendring Erzgebirge
Landesecho
Nadace Fórum 2000
Německé velvyslanectví v Praze
Omnium
Post Bellum
Pražský divadelní festival německého jazyka
Sdružení Ackermann Gemeinde
Shromáždění německých spolků v České republice
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
Tandem - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice
Živá paměť

ZACHRÁNĚNÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ
(VÝSTAVA)
Malá Strana

Kaple a kostely, křížky u cesty, synagogy i hřbitovy. Svědkové dávných časů,
kteří nám vyprávějí o dějinách místa a o lidech, kteří tam žili.
Stavební památky se často stávají pojítkem mezi Čechy a Němci. Zásluhou
velké píle nadšenců z obou zemí se za posledních dvacet s naší pomocí
podařilo zejména v pohraničí oživit řadu staveb a vrátit jim jejich ztracenou
tvář. A nejen to: společné úsilí současných a někdejších obyvatel při renovaci
památek se mnohdy stalo základním kamenem dlouhodobého přátelství.
Na výstavě Zachráněné kulturní dědictví se můžete pokochat příklady, kdy
se opravy obzvlášť povedly. Znáte je? Což takhle zajet si je prohlédnout
v reálu?
Výstavu Zachráněné kulturní dědictví jsme pro vás připravili společně
s organizacemi Entente Florale, Národní kulturní památka Vyšehrad,
Omnium a Heimatpﬂegerin der Sudetendeutschen.
Výstava je přístupná v době od 10:00 do 22:00 hod.

Všechny prezentace v době od 10:30 do 18:00 hod.
22
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