
 

                 

      
 

 

Protokol virtuální události 

"Partnerství a přeshraniční dialog s občany s cílem utvářet udržitelnou Evropu pro 
budoucí generace měst Brno-Lipsko-Stuttgart" 

ve čtvrtek 27. ledna 2022 (od 17:00 – 20:00) 

 

 

Moderování: Dr. Andreas Kalina 

Začátek: Moderátor pozdraví účastníky a poukáže na tlumočení, technické detaily a záznam.  

Úvod: EU je občanský projekt a je založen na občanech. V této souvislosti bude na této akci 
diskutováno o tématech vzdělávání, kultury, zdraví a sportu s občany tří zúčastněných měst.  

Výsledná přání a myšlenky mají být začleněny do konference o budoucnosti Evropy a oživit 
diskusi občanů o prioritách Evropské unie. 

Následuje uvítací projev Dr. Gabriele Goldfuß, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce 
města Lipska.  

Moderátor následně představí tři témata, která by pak měla být diskutována v tematických 
místnostech. Dr. Kalina klasifikuje témata vzdělávání, kultury, zdraví a sportu. Všechna témata 
nabízejí přesahy a spolupráci mezi partnerskými městy. Tyto oblasti jsou primárně v kompetenci 
obcí, které je mohou ovlivňovat, utvářet a propagovat. Zároveň může Evropská unie tyto oblasti 
podpořit možnostmi spolupráce a financování a vytváří rámcové podmínky na evropské úrovni.  

V dalším průběhu jsou účastníci rozmístěni v diskusních místnostech a po krátkém úvodu 
moderátorů jednotlivých stoluů se zapojí do diskuze  a formulují nápady a požadavky na dané 
oblasti.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

Vzdělání: Moderování Hannes Lauter (Lipsko) 

1. Současný stav & kritika 

 Výuka němčiny v České republice je důležitější než výuka češtiny v Německu; 
zejména v příhraničních regionech je to kritizováno 

 Obecně lze rozšířit vzdělávání s Českou republikou (a tedy i češtiny) v Německu, 
zejména v příhraničních regionech. 

 Slabé vzdělání, co se týče evropských témat, v obou zemích 
 Špatná spolupráce mezi školami a školskými úřady nebo ministerstvy kultury obou 

zemí, respektive tří regionů 
 Příliš málo pozornosti mimoškolním nabídkám, a to i v oblasti evropského vzdělávání 
 Spolupráce v oblasti vzdělávání mezi spolkovými zeměmi a městy může být rozšířena 

 
2. Požadavky a očekávání 

 Lepší podpora vysokého školství (pro výměnu a posilování vztahů s ČR) 
o Založení univerzitní agentury v Lipsku na podporu výměny s Českou republikou 

jako sousední zemí 
o Posílení Německo-českého centra v Lipsku 

 Přikládat větší význam politickému vzdělávání jak v ČR, tak v Německu, aby se 
podpořilo kritické myšlení, mimo jiné proto, aby byla rozšířena debata, např. o 
evropské tematice  

o Zejména v českých školách (ale i v německých školách) učitelé příliš zřídka 
chtějí slyšet názor studentů a nediskutují s nimi 

 Více evropského vzdělávání ve školách 
o  Zejména evropská témata jsou přirozeně tlačena do výuky dějepisu, zároveň 

ale nejsou historické události po roce 1945 zprostředkovány. 
 Klást v Německu větší důraz na výuku cizích jazyků (nejen angličtiny) a na vzájemné 

porozumění obecně 
 Silnější (a méně byrokratická) podpora evropských výměnných programů a partnerství 

(nejen závislých na partnerství měst), např. prostřednictvím stipendií 
 Seznamy možných partnerských škol (a kontaktů) mají být vytvořeny třemi městy, aby 

učitelé měli přehled (hledání vhodných partnerství škol je příliš časově náročné, 
komplikované)  

o zjednodušit tím výběrové procesy, respektive umožnit výměnu vůbec 
o Etablovat financování programů školních výměn v rámci EU nebo je více 

propagovat (často nejsou známy nabídky) 
 Lepší informování mladých lidí a mladých dospělých o příležitostech, které mají v EU 

o Za tímto účelem musí být učitelé mimo jiné lépe informováni o dostupných 
možnostech. 

 Zvýšit zájem mladých lidí a studentů o Evropskou unii obecně a konkrétně i o pobyty v 
zahraničí, např. pomocí zlepšené sebepropagace 

 

 

 



 

                 

Oddělení kultury: Moderování Dr. Andreas Kalina (pro Brno) 

1. Současný stav & kritika 

 Kultura, kreativita a umění nás všechny obohacují a propojují, a to i bez jazyka  
 Jednota v rozmanitosti; napětí mezi národními kulturami a evropskou kulturou 
 Evropa poskytuje rámec pro přeshraniční rozvoj 
 Kreativita je jedním z pilířů udržitelné Evropy 
 obtížná situace sólových umělců, freelancerů atd. jako obětí pandemie, větší kulturní 

instituce jsou na tom lépe 
 

2. Požadavky a očekávání 
 Revitalizace kulturního odvětví ze strany EU po pandemii 
 nejen podpora elitních kulturních projektů, ale i menších občanských projektů s 

nízkoprahovými paušálními dotacemi 
 Propagace festivalů za účasti sólových umělců 
 Podpora mnohojazyčnosti jakožto garance porozumění 
 Mělo by být zachováno propojení měst s okolními regiony, města by se neměla měnit v 

kulturní hotspoty 
 Podporovat kulturní a sociální vzdělávání, a to i prostřednictvím mimoškolních projektů 
 Silnější integrace mladých lidí do projektů kulturního vzdělávání a podpora zájmu o 

umění a kulturu 
 Zajištění stability kulturní krajiny prostřednictvím vyváženější podpory větších i 

menších kulturních institucí 
 Podporovat mnohojazyčnost, každý Evropan by měl mluvit alespoň dvěma cizími 

jazyky, ne na akademické úrovni, ale pro přeshraniční porozumění 
 

 

Zdraví a sport: Moderování Dr. Lana Mayer (Stuttgart) 

1. Současný stav & kritika 
 Rehabilitační sport je zanedbáván a v celé Evropě není příliš propagován ani 

komunikován. 
 Žádosti EU o financování jsou příliš komplikované a nepřístupné široké veřejnosti, 

zejména i pro sportovní kluby 
 Struktury sdružení potřebují v tomto ohledu podporu, především je nedostatek 

zaměstnanců, protože se často jedná o dobrovolnou práci, a proto je nedostatek času 
a zdrojů pro integraci evropských struktur 

 Členství v klubech se v dospívání prudce snižuje, respektive se zvyšuje “drop-out” 
kvóta čím jsou děti starší; je potřeba flexibilnějších nabídek (kvůli nedostatku času 
žáků, studentů) 

 Klubový sport často nepokrývá požadované potřeby volnočasových sportovců po 
sportovních a pohybových možnostech; často je příliš soutěživý a intenzivní na trénink 

 Sport jako podpora zdraví někdy nemá dobrý obraz, pokud jde o jeho široký dopad; 
význam sportu pro zdraví není ve veřejné diskusi dostatečně zřejmý  



 

                 

 Sportu a cvičení se v celoevropských kampaních nedostává velké pozornosti, malý 
zájem 

 Existuje nedostatek krytých bazénů, sportovních hal apod., současně je stále více 
krytých bazénů uzavřeno, protože nepokrývají náklady 

o Vezměme si jako příklad Stuttgart (čísla jsou podobná v celém Německu a 
Evropě): Na základních školách ve Stuttgartu nedosáhne každé čtvrté dítě ani 
na "mořského koníka".  Dá se předpokládat, že jen polovina dětí v 5. třídě umí 
bezpečně plavat – chybí zde schopnost zachraňovat životy! 

 
2. Požadavky a očekávání 

 Rehabilitační sport by měl být realizován ještě silněji ve spolupráci s kluby  
 V tomto smyslu by EU měla rovněž podporovat rehabilitační sportovní programy 
 V oblasti rehabilitačních sportů by mohla být organizována profesionální výměna mezi 

těmito třemi městy, která by mohla podpořit spolupráci mezi sportovními kluby 
 EU by měla zpřístupnit programy financování, komunikovat se sdruženími o 

možnostech financování, poskytovat informace, usnadňovat podávání žádostí a 
nabízet podporu 

 EU by měla vypracovat programy financování pro spolkové struktury, které zajistí 
základní strukturu tím, že je posílí z hlediska personálu ("pilotní projekty EU") 

o Zaměstnanci by měli být dotováni, aby mohli převzít více úkolů 
 Obce (v tomto případě konkrétně v oblasti sportu a zdraví), jakož i sportovní sdružení a 

sportovní kluby, by měly využívat koordinátory pro kluby a sdružení, financované ze 
strany EU, aby jednak pomohli využívat programy financování a realizovat Agendu 
2030 a dále aby ukotvili evropský rozměr ve sportu 

 Sport dětí a mládeže ve sportovních klubech by měl být ve všech zemích EU bezplatný 
 Měla by existovat možnost dělat populárnější sporty (např. flexibilní členství, sportovní 

kolotoč, ochutnávkové kurzy), bez tlaku na výkon  
 EU by měla pracovat (např. pomocí kampaní) na zlepšení obrazu sportu a zvýšení 

povědomí o jeho významu pro zdraví 
 Partnerské turnaje by se měly konat za účelem budování vazeb a přátelství, např. mezi 

partnerskými městy 
o Pro tato setkání by měly existovat programy financování 

 Sport a cvičení jsou nezbytné pro zdraví, proto by měl být sport považován za službu 
obecného zájmu 

 V celé EU by společnost měla být povzbuzována k tomu, aby motivovala zaměstnance 
ke sportu a cvičení a časově to umožňovala 

 

 

 

 

 

 



 

                 

Kromě těchto témat byly pojmenovány další požadavky: 

 Podpora mnohojazyčnosti v EU 
 Rozšíření nabídky osvojování jazyků 
 Vytvoření evropské pošty s levnějšími sazbami pro přeshraniční přepravu 

 

Po prezentaci výše uvedených výsledků z jednotlivých skupinových diskusí moderátory skupiny 
začala s publikem panelová diskuse a výměna zkušeností s evropskými politiky a radními tří měst 
na zmíněná témata.  

Celkově byla akce většinou účastníků hodnocena jako dobrá a v některých případech velmi 
chválena.  

Dr. Andreas Kalina jako hlavní moderátor zakončil akci prohlášením, že Evropa je součástí nás 
všech, včetně obcí. Rád by viděl dobrou a efektivní spolupráci mezi obcemi a EU.  

 

 

 

 


