
2-Nations-Youth-Academy 

Angažovaní studenti vyšších ročníků mají spolu s dalšími gymnazisty ze západních Čech každý rok 
možnost setkat se se svými kolegy z Horního Falcka na třídenní „2-Nations-Youth-Academy", kde 
mohou společně diskutovat na různá témata z aktuálního společensko-politického dění. Hlavní 
diskusní téma je každý rok velmi široké, a proto si sami účastníci na začátku setkání zvolí několik 
„menších“ podtémat, která je na dané věci nejvíce zajímají, a každý má v menší pracovní skupině 
možnost zpracovávat tematiku jemu nejbližší. 
  
Každá z těchto skupin si ke svému tématu utvoří vlastní názor a vypracuje návrh nebo vizi do 
budoucnosti. K dispozici jsou rozmanitá média. Svou společnou vizi představí na závěr Akademie ve 
veřejné diskusi, na niž jsou zváni uznávaní odborníci v dané oblasti a další významní hosté. 
 
Co je cílem takového projektu? Rozvíjet kritické myšlení a diskusní kompetence, naučit se formulovat 
vlastního názor a adekvátně argumentovat. Probudit politicko-společenskou odpovědnost. Vyzkoušet 
si týmovou spolupráci, a to hned na mezinárodní úrovni! Protože jak z názvu „2-Nations-Youth-
Academy“ vyplývá, je Akademie vždy dvounárodnostní - česko-německá – tedy jde tu i o 
interkulturní výměnu, odbourání případných vzájemných předsudků a o trénink spolupráce v 
mezinárodní skupině. Praktické uplatnění školních jazykových znalostí s tím jde ruku v ruce. 
 
 

 
 

místo konání -  Jugendbildungsstätte Waldmünchen (bývalá tvrz)



Letošní 2-Nations-Youth-Academy se uskutečnila 26. 5. – 28. 5. 2017 ve vzdělávacím středisku 
Waldmünchen na téma „Europa und sein Volk. Gibt es das Volk? / Evropa a její národ. Existuje 
tento národ?“ a prokázala, že se mladí z Česka i Německa o témata z novodobé historie i o politická 
témata současnosti zajímají. Ve třídenním semináři, který byl financován Spolkovou centrálou 
politického vzdělávání Česko-německého fondu budoucnosti, se 23 mladých lidí ze západních Čech a 
Horní Falce věnovalo společenským, hospodářským a politickým otázkám týkajícím se Evropy a 
Evropské unie.  
 

Účastníci dostali příležitost promyslet, zaujmout a 
vzájemně představit svůj postoj k dané tematice, 
formulovat problémy a pokusit se najít vhodná řešení.  

Rozděleni do 5 skupin se účastníci první dva dny 
zabývali tématy jako populismus, integrace / imigrace, 
terorismus nebo média. Zvolená témata ve skupinách 
zpracovali v kreativních a mediálních dílnách a svoje 
výtvory v neděli při závěrečné prezentaci představili. 

Naši školu reprezentovali zdatní němčináři: Denisa Boháčová a Daniel Palát ze Sx.A 
a Evelína Kolářová a Petra Hrušková z 3.B.  

 

Volbou tématu „Europa und sein Volk / Evropa a její národ“ byla letos pozornost nasměrována zvláště 
na budoucnost Evropy a na vypořádávání se s klíčícím populismem a nacionalismem v Evropě. 
K diskusi nad nevyjasněnými otázkámi byli při posledním dnu připraveni pozvaní hosté: MdL Dr. 
Gerhard Hopp, MdB Marianne Schieder, MdB Uli Grötsch a Korbinian Rüger z „Project for 
Democratic Union“. 



  

Akademii připravili a vedli 
Mládežnické vzdělávací středisko 
Waldmünchen a sdružení pro 
mimoškolní vzdělávání Knoflík 
Plzeň. 

O pomoc při překonávání 
jazykové bariéry se staral 
simultánní tlumočník a vedoucí 
projektu Aneta Beranova, Lucretia 
Penzenstadler, Jiří Olišar und 
Joachim Schmitt.  

 
 

Denisa Boháčová, Sx.A o akci referuje takto: 
 
Ve dnech 26. - 28. 5. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se semináře 2-Nations-Youth-Academy ve Vzdělávacím 
centru ve Waldmünchenu ve spolupráci s organizací Knoflík. Tématem tohoto semináře byla 'Evropa a její 
národ'. 
Celkově se nás tohoto semináře účastnilo asi 20, polovina gymnazisti z Čech a druhá polovina z Bavorska. 
Celý víkend jsme diskutovali, vyměňovali si názory a společně přemýšleli nad otázkami jako např.: Je evropský 
národ? Kdo za něj mluví? A komu patří?  
Na určité téma, které nás zaujalo, jsme poté v jednotlivých česko-německých skupinkách vytvořili prezentaci, 
kterou jsme představili před ostatními účastníky a pozvanými německými politiky. A s nimi jsme také mohli vést 
diskusi, popřípadě se jich na cokoli zeptat. 
Ale také byl čas na různé hry a zábavné jazykové animace. Večery jsme trávili v příjemném sklípku přímo ve 
tvrzi, v níž se akce konala, a navzájem se seznamovali, ať už se studenty z Německa, tak i s ostatními z jiných škol 
z Čech. Takže byl i prostor k procvičení němčiny a angličtiny. 
Já osobně jsem si tento víkend moc užila, seznámila se s novými lidmi a poznala jejich odlišné názory na některé 
věci. A jsme moc ráda, že jsem měla příležitost se tohoto projektu zúčastnit. 
 
Evelína Kolářová,  3.B o akci referuje takto: 
 
Ve dnech 26. 5. – 28. 5. 2017 proběhl ve vzdělávacím centru ve Waldmünchenu projekt spojující české a 
německé studenty ke společné spolupráci při řešení politických otázek. 
Příjemně nás překvapilo prostředí bývalého zámku, kde se nacházelo vzdělávací centrum. 
Organizátoři nám připravili zajímavý víkend plný teambuildingu a seznamování, spojený i s řešením politických 
otázek a workshopem. Program byl velmi dobře navržen, měli jsme dostatek volného času i času na jídlo a vše 
bylo dobře zorganizováno.  
Měli jsme i pocit volnosti, neboť volné večery jsme mohli společně trávit v zámeckém sklípku.  
Pátek proběhl ve znamení pohody, seznamování s ostatními studenty a grilováním. Po obědě následovala dlouhá 
přednáška na téma populismus a po večeři hra „Chaos“, kterou jsme si užili pobíháním po zámeckém komplexu 
a hledáním kartiček s čísly, které jsme pak nosili porotě, a za správně zodpovězené otázky jsme dostávali body.  
(Nás české studenty přitom dost překvapilo, že (někteří) němečtí studenti neznají odpověď na otázku, kdo byl 
jejich první prezident. Načež nás ještě mnohem více překvapilo, že jsme jednomu studentovi museli vysvětlovat, 
že Německo bylo vůbec někdy nějak rozděleno!) 
Sobota proběhla formou workshopu – vytvářeli jsme koláž a následně pracovali na samostatném projektu (my na 
téma terorismus), který jsme v neděli měli prezentovat na diskusním fóru. Při jeho vytváření jsme ronili krev, pot 
a slzy a dokončili jsme ho v sobotu nedlouho před půlnocí! Součástí bylo dělání rozhovorů s místními obyvateli 
v Německu i na české straně. Vyčerpaní jsme se vydali uvolnit napětí do zámeckého sklípku, ovšem druhý den 
jsme jen stěží vstávali… 
Prezentace projektů a diskuse s politiky proběhla velmi profesionálně, vše bylo dobře vedeno a organizátoři 
zajistili i profesionálního tlumočníka pro oba jazyky. Němečtí politici, ale i obyčejní občané nás velmi překvapili 
svým názorem na uprchlickou krizi. 



Celkově byl víkend velice obohacující, ať už co se hledání nových známostí týče, nebo zdokonalování jazyka, či 
poznávání rozdílných názorů na politiku a jejich diskutování. Má účast na projektu mě velmi obohatila a jsem 
ráda, že jsem měla možnost něco takového zažít.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
http://www.knoflik.org/projekt.php?id=12 

2Nations-Youth Academy 
 

Společesko-politická angažovanost. Internacionálně. Řekni náror. Prezentace. Veřejná 
diskuze. 

Popis projektu: 

Angažovaní studenti vyšších ročníků gymnázií ze západních Čech mají každý rok možnost 
setkat se se svými kolegy z Horního Falcka. Na třídenní „2Nations-Youth-Academy" mohou 
účastníci společně diskutovat na jakékoliv témata z aktuálního společensko-politického dění. 
Hlavní diskusní téma je každý rok velmi široké, a proto si sami účastníci na začátku setkání 



zvolí několik „menších“ podtémat, které je na dané věci nejvíce zajímají a každý má možnost 
zpracovávat tématiku jemu nejbližší. 

  

Každá z těchto menších skupinek si ke svému tématu utvoří vlastní názor a vypracuje návrh 
nebo vizi do budoucnosti. K dispozici přitom mají rozmanitou škálu médií. Svou společnou 
vizi představí na závěr Akademie ve veřejné diskuzi, na kterou budou pozváni uznávaní 
odborníci v dané oblasti a další významní hosté. 

Cíle projektu: 

         rozvoj kritického myšlení a diskusních kompetencí 

         formulace vlastního názoru a adekvátní argumentace 

         náhled do fungování mezinárodní spolupráce a diplomacie 

         probuzení politicko-společenské odpovědnosti 

         interkulturní výměna, odbourání vzájemných předsudků 

  

         rozšíření kompetence týmové spolupráce a práce v mezinárodní skupině 

Kontaktní osoba: 

  

Aneta Beranová 

aneta.beranova@knoflik.org 

Kooperační partner: 

Jugendbildungsstätte Waldmünchen 

  

 

 

 

https://www.paparazzobex.com/2017/05/29/2‐nations‐youth‐academy/ 



2-Nations-Youth-Academy“ 
29.05.2017  

 

Die diesjährige 2Nations-Youth-Academy unter dem Motto „Europa und sein Volk - Gibt es 
das Volk?“ hat einmal mehr bewiesen, dass sich Jugendliche aus Deutschland und Tschechien 
für zeitgeschichtliche und politische Themen interessieren. In einem dreitägigen Seminar, das 
von der Bundeszentrale für politische Bildung Deutsch-Tschechischer Zukunftsfond 
finanziert wurde, konnten sich 23 Schüler und Jugendliche aus der Oberpfalz und 
Westböhmen vor allem mit gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Fragen zu 
Europa und zur Europäischen Union auseinandersetzen.  

 

Hierbei war den Schülern auch die Möglichkeit gegeben, in einem interkulturellen 
Kennenlernen und einem Deutsch-Tschechischen-Austausch ihre eigene Position zur 
Thematik darzustellen, Konflikte auszutragen und passende Lösungen zu finden. Die 
Kursleitung oblag der Jugendbildungsstätte/kifas GmbH in Zusammenarbeit mit ihrer 
westböhmischen Kooperationspartner „Knoflik“. Aufgeteilt in fünf Gruppen beschäftigten 
sich die Teilnehmer von Freitag bis Samstag mit Themen wie „Populismus“, 
„Integration/Immigration“ sowie „Umgang mit Terrorismus“ und „Umgang mit Medien – 
freie Medien in Europa“. Die ausgearbeiteten Themen wurden in der Kreativ- und 
Medienwerkstatt mit den passenden Medien ausgearbeitet und am Sonntag bei der 
Abschlusspräsentation vorgestellt.  



 

Durch die Wahl der Thematik „Europa und sein Volk“ wurde dieses Jahr bei den 
Diskussionen das Augenmerk insbesondere auf die Zukunft Europas und die 
Auseinandersetzung mit dem aufkeimenden Populismus und Nationalismus in Europa gelegt. 
Dazu standen in der Diskussionsrunde am Abschlusstag den engagierten Jugendlichen für 
noch offene Fragen MdL Dr. Gerhard Hopp, MdB Marianne Schieder, MdB Uli Grötsch 
sowie vom politischen Think Tank „Project for Democratic Union“, Korbinian Rüger, Rede 
und Antwort.  

 

   

Zur Überwindung der Sprachbarriere sorgten ein Simultanübersetzer und die Kursleiter Aneta 
Beranova, Lucretia Penzenstadler, Jiri Olisar und Joachim Schmitt. Zum Abschluss bedankte 
sich Dr. Tanja Schedlbauer von der Jugendbildungsstätte/kifas GmbH bei den geladenen 
Gästen und den Teilnehmern für deren Engagement.  
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2-nations Youth Academy 

Publikováno 28/10/2013 | Autor: Lucie Valentova  

2 Nations Youth Academy dává každý rok možnost angažovaným žákům vyšších ročníků gymnázií ze 
západních Čech a Horního Falcka, aby se sešli na čtyřdenním diskusním setkání. Tématem jsou vždy 
vybrané oblasti aktuální společenské a politické situace. Na závěr Akademie účastníci představí své názory 
v otevřené debatě, ke které jsou pozvány význačné osobnosti a odborníci na dané téma.  



Engagierte und interessierte Jugendliche der gymnasialen Oberstufe aus der Oberpfalz, Niederbayern und 
Westböhmen erhalten jährlich die Möglichkeit zur Teilnahme an einer viertägigen Schülerakademie. Die 
TeilnehmerInnen setzten sich während des Seminars mit aktuellen Themen aus Politik, Zeitgeschichte und 
Gesellschaft auseinander. 

2‐Nations‐Youth‐Academy: Evropa a její národy, Waldmünchen 2017 

 

Ve dnech 26. 5. – 28. 5. 2017 proběhl na vzdělávacím centru ve Waldmünchenu projekt spojující 

české a německé studenty ke společné spolupráci při řešení politických otázek. 

Překvapilo nás například příjemné prostředí bývalého zámku, kde se nacházelo vzdělávací centrum, i 

když se jednalo o katolický dům a všude visely dřevěné kříže.  

Organizátoři nám připravili příjemný víkend plný teambuildingu a seznamování, spojený i s řešením 

politických otázek a workshopem. Program byl velmi dobře navržen, měli jsme dostatek volného času 

i času na jídlo a vše bylo dobře zorganizováno.  

Nicméně dovolit nám návštěvu zámeckého sklípku až do ranních hodin a očekávat, že začneme 

fungovat ráno v 9 hodin, se asi vyplatilo. Měli jsme pocit volnosti, že máme volné večery a byli jsme 

tak svolnější ke spolupráci.  

Pátek proběhl ve znamení pohody, seznamování s ostatními studenty a grilováním. Po obědě 

následovala dlouhá přednáška na téma populismus a po večeři hra Chaos, kterou jsme si užili 

pobíháním po zámeckém komplexu a hledáním kartiček s čísly, které jsme pak nosili porotě a za 

správně zodpovězené otázky jsme dostávali body.  

Velmi nás překvapilo, nás české studenty, že němečtí občané, tedy někteří, neznají odpověď na 

otázku, kdo byl jejich první prezident. Načež nás ještě mnohem více překvapilo, že jsme museli 

vysvětlovat jednomu studentovi, že Německo bylo vůbec někdy nějak rozděleno.  

Sobota proběhla v rámci workshopu, vytváření koláže a následně práci na samostatném projektu, 

který jsme poté v neděli prezentovali na diskuzním foru. Přes krev, pot a slzy jsme vytvořili společný 

projekt na téma terorizmus, který jsme dokončili v sobotu ve 23:30 hodin. Součástí bylo dělání 

rozhovorů s místními obyvateli v Německu, i na české straně. Vyčerpaní jsme se vydali do zámeckého 

sklípku s nadějí uvolnit napětí, ovšem vymstilo se nám to a druhý den jsme jen stěží vstávali.  

Prezentace projektů a diskuze s politiky proběhla velmi profesionálně, vše bylo dobře zorganizováno 

a projekt obstaral i profesionálního tlumočníka pro oba jazyky. Němečtí politici, i obyčejní občané nás 

velmi překvapili svým názorem na uprchlickou krizi. 

Celkově byl víkend velice obohacující, ať už se hledání nových známostí týče, nebo zdokonalování 

jazyka, či poznávání rozdílných názorů na politiku a jejich diskutování. Má účast na projektu mě velmi 

obohatila a jsem ráda, že jsem měla možnost něco takového zažít.  

 

 



Ve dnech 26.-28.5.2017 jsem měla možnost se zúčastnit semináře 2-Nations-Youth-Academy na 
Vzdělávacím centru ve Waldmünchenu ve spolupráci s organizací Knoflík. Tématem tohoto 
semináře byla 'Evropa a její národ'. 
Celkově se nás tohoto semináře účastnilo asi 20, z čehož polovina byli studenti z Čech a ta 
druhá z Německa. 
Celý víkend jsme diskutovali, vyměňovali názory a společně přemýšleli nad otázkama např. 
jako: Kdo je ten evropský národ? Kdo mluví za tento národ? A komu patří?  
Na určité téma, které nás zaujalo jsme poté v jesnotlivých česko-německých skupinkách 
vytvořili prezentaci, kterou jsme prezentovali před ostatními a pozvanými německými politiky. 
A s nimiž jsme také mohli véct diskuzi na to téma, popřípadě se jich na cokoli zeptat. 
Ale také byl čas na všelijaké hry a zábavné jazykové animace. Večery jsme trávili v přijemném 
sklípku a navzájem se seznamovali, ať už se studenty z Německa, tak i s ostatními z jiných škol 
z Čech. Takže byl i prostor k procvičení němčiny a angličtiny. 
Já osobně jsem si tento víkend moc užila, seznámila se s novými lidmi a poznala jejich odlišné 
názory na některé věci. A jsme moc ráda, že jsem měla tu příležitost se tohoto projektu 
zúčastnit. 

 

 

 


