Willst du...

...dich zusammen mit anderen Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren aus dem
Grenzland auf dieses Abenteuer einlassen?
Hast du Lust, das Leben vor 80 Jahren am eigenen Leib zu erleben? Viel Zeit in der Natur zu
verbringen, neue Freunde zu finden und Spaß miteinander zu haben?

Ja, klar! Ich bin dabei!

Anmeldung

Foto & Video

Name
Strasse
PLZ,Ort
e-mail
Telefon, Handy
Geburtsdatum

Unterschrift
(bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift
der Erziehungsberechtigten notwendig)

Dieses Projekt wird durch öffentliche Gelder gefördert. Deswegen ist Dein Unkostenbeitrag
minimal: er beträgt 70€ für das gesamte Projekt: Unterkunft, Verpflegung, Reisen und Versicherung.
Die Teilnehmerplätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Bei Rücktritt
später als 21 Tage vor Projektbeginn behalten wir die Hälfte der Teilnehmergebühr ein, ab 14 Tage
vor Projektbeginn behalten wir die volle Teilnehmergebühr ein, -es sei denn, Du stellst einen
Ersatzteilnehmer. Sobald Deine Anmeldegebühr eingegangen ist, ist Dein Platz für Dich
reserviert. Im Projekt werden Fotos und Videos gemacht. Mit der Anmeldung erklärst Du Dich
damit einverstanden, dass wir diese für Dokumentation, sowie online in sozialen Netzwerken als
Werbung für cojc veröffentlichen dürfen.

Schicke die Anmeldung an die Adresse:
cojc gGmbH, Fürther Str. 174, D-90429 Nürnberg
Den Unkostenbeitrag von 70€ überweise mit Betreff: „Schwanenmostek“ und deinem Namen
auf das čojč Konto: DE74 7601 0085 0053 137850 BIC: PBNKDEFF

Konzept und Leitung

Marcus Reinert: (*1988) kommt aus Bayern und ist ausgebildeter Theaterpädagoge mit
vielfältigen Erfahrungen in der Leitung von Sprach- und geschichtlichen Projekten bei čojč, wo er
seit 2008 aktives Mitglied ist. Vor kurzem hat er das das Lehramtsstudium an Hauptschulen bzw.
Mittelschulen für die Fächer Geschichte, Deutsch als Erst- und Zweitsprache sowie Musik
erfolgreich abgeschlossen und macht derzeit einen Europäischen Freiwilligendienst in Tschechien.
Martina Buchna: (*1982) kommt aus Tschechien und ist eine erfahrene deutsch-tschechische
Sprachanimateurin und Naturpädagogin. Sie arbeitet auch im Bereich Umweltbildung für den
Nationalpark Bayerischer Wald, wo sie unter anderen auch gemischte deutsch-tschechische
Gruppen von Kindern und Jugendlichen betreut.
Ráchel Kopůncová: (*1994) ist Studentin der tschechischen und deutschen Sprache an der
pädagogischen Fakultät an der Karlsuniversität in Prag. Als Assistentin im Projekt unterstützt sie
die Projektleitung vor allem darin, dass sich alle gut verständigen können.

Kontakty
cojc gGmbH
Fürther Str. 174
D-90429 Nürnberg
+49 911 323 66 92
Fax: +49 911 323 66 91

A BASTA! z.s.
Krokova 581/III
CZ-33701 Rokycany
+420 724 530 358

marcus.reinert@dasei.eu
+49 171 279 66 84

martina.buchna@gmail.com
+49 178 137 45 35
+420 777 108 441
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Natur příroda
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www.gemeinsam-erinnern.eu

Das Projekt wird gefördert im Programm EUROPEANS FOR PEACE der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ).
Für inhaltliche Aussagen trägt der Autor die Verantwortung.

www.cojc.eu

LabutíBrückl

Schwanenmostek

Schwanenmostek LabutíBrückl 1938:
Grenzlandkultur revisited

Schwanenmostek LabutíBrückl 1938:
Příhraniční kultura revisited

10.-16.07.2018 Waldmünchen, mit Exkursionen Wir dokumentieren unsere Eindrücke und
zum ehemaligen Dorf Schwanenbrückl und Erforschungen medial und theatral: Auf der
Umgebung, Kreis Domažlice
neuen web-Plattform „Companion“ und natürlich
auch direkt auf dem Gelände des verschwundenen
„Das Leben war schön, wir lebten in Tschechien an Dorfes!
der Grenze, alle zusammen, Tschechen und
Deutsche, Menschen christlichen und jüdischen An einem Ort, an dem heute statt Häusern
Glaubens... Doch dann, von einem Tag auf den Bäume stehen.
anderen, haben sich unsere Leben verändert und es
war nie wieder wie zuvor.“ Vor genau 80 Jahren Čojč (*sprich: tscheutsch) ist Begegnung, ist
veränderte sich mit dem Münchener Abkommen Theater, bewegt Grenzen!
die Grenze zu Tschechien. Doch mit welchen
Folgen? Veränderte sich doch mit dem Wechsel der Du lernst:
Macht auch das Schicksal der dort lebenden - den Dingen auf den Grund zu gehen
Menschen.
- dass Geschichte Spaß machen kann
- sicher aufzutreten und dich auszudrücken: und
Ganz dicht an der bayerisch-böhmischen Grenze nicht nur in einer Sprache
will das Čojč-Theaternetzwerk diesem Kapitel der - in gemischt-nationalen Teams zu agieren und zu
Geschichte nachspüren. Im ehemaligen Dorf
- Ergebnissen zu kommen
Schwanenbrückl (cz. Mostek) – nur einen - interkulturelle Kompetenz.
Katzensprung von der Grenze entfernt – können wir
einen Einblick in die Zeit im Jahr 1938 bekommen:
Du sprichst kein Tschechisch?
Egal! Wir sprechen "čojč"!
Wie lebte man vor 80 Jahren im Grenzland, ohne Deutsch-Tschechisch-Spielerisch
Internet, Smartphones, Supermärkte, Fernseher?
Reise cesta
Wie lebten Menschen unterschiedlicher Kultur,
Christen und Juden, miteinander?
Was hat man gegessen, wie hat man gefeiert?
Was passierte im Jahr 1938 eigentlich, an der Grenze
und anderswo – und was kann uns das heute sagen?

10.-16.07.2018 Waldmünchen, s výlety k bývalé Projekt „Schwanenmostek/LabutíBrückl 1938“ se
pokusí najít na tyto otázky odpovědi: v denících,
vesničce Mostek a okolí, Okres Domažlice
dopisech, obrázcích i při rozhovorech s odborníky
“Život byl krásný, žili jsme v Čechách v blízkosti – ale hlavně v krajině, přímo na místě, všemi
hranice, všichni spolu, češi a němci, lidé křesťanské smysly! Společně necháme ukryté stopy zmizelé
i židovské víry... Ale potom, ze dne na den, se naše. vesničky a jejích obyvatel opět promluvit: česky,
životy změnily a již nikdy to nebylo jako dřív.” Přesně německy a smíšeně: čojč!
před 80. lety se s Mnichovskou dohodou posunula
česko – německá hranice. Avšak s jakými následky? Společně budeme naše dojmy a výsledky bádání
Změnou nadvlády byly velmi silně ovlivněny i osudy dokumentovat jak s využitím médií tak divadelně:
Na nové internetové platformě „Companion“
tamních obyvatel.
a samozřejmě na území zmizelé vesnice!
Právě tuto kapitolu naší společné historie se chystá
v přímé blízkosti česko-bavorské hranice probádat Na místě, kde dnes místo domů rostou stromy.
divadelní síť Čojč. V dřívější vesničče Mostek
(Schwanenbrückl) – od hranice vzdálené jen co by Čojč je o setkávání, o divadle, které hýbe
kamenem dohodil – můžeme nahlédnout do doby hranicemi!
v roce 1938:
Naučíš se:
Jak se žilo v příhraničí před 80 lety, bez internetu, - jak věci zkoumat a přicházet jim na kloub
- že dějiny mohou být zábava
Smartphonů, supermarketů, televize?
Jak spolu žili lidé s rozdílnou kulturou, křesťané i židé? - jak jistěji vystupovat a jak se vyjadřovat a to
nejen v jedné řeči
Co se jedlo, jak se slavilo?
Co se vlastně v roce 1938 přihodilo – a co si z toho dnes - jak pracovat v národnostně smíšeném týmu,
my sami můžeme odnést?
tedy osvojíš si interkulturní kompetence

Das Projekt „Schwanenmostek/LabutíBrückl 1938“
sucht nach den Antworten: in Tagebüchern, Briefen,
Bildern, in Gesprächen mit Experten – aber vor allem
in der Landschaft, direkt vor Ort, mit allen Sinnen!
Gemeinsam bringen wir verborgene Spuren eines
verschwundenen Dorfes und ihrer Bewohner zur
Sprache: auf Deutsch, Tschechisch und gemischt:
čojč!

Staňkov
Cheb

Poběžovice

Domažlice
Cham

Regensburg

...se společně s dalšími mladými lidmi z příhraničí vydat na cestu za tímto dobrodružstvím?
Máš chuť zkusit si život před 80 lety na vlastní kůži? Strávit spoustu času v přírodě, najít
nové přátele a zažít kopec legrace?

Martina Buchna (*1982) pochází z Čech a je zkušenou česko-německou jazykovou animátorkou
a přírodní pedagožkou. Pracuje také v oblasti ekologického vzdělávání pro Národní park Bavorský
les, kde se mimo jiné věnuje smíšeným česko-německým skupinám dětí i mládeže.

Jo, jasně! Jdu do toho!

Ráchel Kopůncová (*1994) je studentkou českého a německého jazyka na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy. Jako asistentka projektu nám bude podporou v naší vzájemné komunikaci.

Tento projekt je financován z veřejných zdrojů. Proto je tvůj účastnický poplatek minimální:
činí 1800,- CZK za celý projekt včetně ubytování, stravování, cestovních nákladů a pojištení. Místa
na projektu jsou přidělena podle data přihlášení a tvého motivačního dopisu. Odrekneš-li svou
účast 21 nebo méně dní před začátkem projektu, ponecháme si polovinu částky jako storno
poplatek. Při odřeknutí účasti 14 nebo méně dní před začátkem projektu, ponecháme si celou
částku. Tomu mužeš předejít tím, že za sebe seženeš náhradníka. V projektu budou pořizovány
fotografie. Prihlášením se na projekt vyslovuješ souhlas, že tyto fotografie můžeme zveřejnit za účelem
dokumentace projektu a pro účely propagace čojč. Jakmile dorazí účastnický poplatek na účet,
máš své místo rezervováno.
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Chceš...

Jazyk není překážkou, dorozumívat se
budeme česko-německy, prostřednictvím Plzeň
divadla, rukama a nohama a společně
budeme rozvíjet jazyk Čojč.
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Koncepce a vedení

Marcus Reinert (*1988) pochází z Bavorska a je vyškolený divadelní pedagog s mnohotvárnými
zkušenostmi ve vedení jazykových a historických projektů v síti Čojč, kde je již od roku 2008
členem. Nedávno vystudoval učitelství pro 2. st. ZŠ na výuku předmětu dějepis, hudba a němčina
jako rodilý i cizí jazyk. V současnosti se účastní Evropské dobrovolnické služby v České republice.

Kdyně

Musika

Furth im Wald

Bad Kötzting
Deggendorf

Pasov

Freyung

ok
pot
h
Bac

Vyplněnou přihlášku pošli na adresu:
A BASTA! z.s., Krokova 581/III, CZ-33701 Rokycany. Jakmile Ti potvrdíme místo na projektu,
uhraď na účet: 2500150637/2010 účastnický poplatek ve výši 1800,- CZK.
Do účelu platby uveď Tvé „jméno“ a „Schwanenmostek”.

