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Ubytování, doprava, plná penze, program,   
pedagogický doprovod, materiály

 

12-15 účastníků z České republiky a Německa ve 
věku 16-26 let

Gisela Baur-Pająk a Libuše Kučerová,   
referenti pro smíření a porozumění, 
Ráchel Kopůncová a Marcus Reinert    
ze spolku A BASTA!
 
 
Mládežnická ubytovna  Altglashütte 

15.03.2020
 

Osobně nebo na E-Mail:
lib.kucerova@centrum.cz

Peace in Diversity
v rámci setkání mládeže 

mensch.bonhoeffer 

DIVADELNÍ  PROJEK T
TERMÍN

SOUČÁSTÍ PROJEKTU 

ÚČASTNÍCI 

VEDENÍ 

MÍSTO KONÁNÍ 

UKONČENÍ PŘIHLÁŠEK

PŘIHLÁŠKY 

EVANGELISCHES JUGENDWERK  
IM DEKANAT WEIDEN

(Evangelická práce s mládeží v děkanátu Weiden)
Wolframstraße 2, DE - 92637 Weiden
Telefon + 49 961 42781 
Telefax + 49 961 42782
E-Mail: gisela.baur-pajak@elkb.de  
www.ej-weiden.de/gedenken

Tento projekt je podporován:

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ 
CÍRKVE EVANGELICKÉ V AŠI 
(Gemeinde der Evangelischen Kirche  
der Böhmischen Brüder in Asch)
Husovo nám. 3/15, CZ - 352 01 Aš
Telefon + 420 354 525282 
E-Mail: lib.kucerova@centrum.cz  
www.as.evangnet.cz 



Mír 
Mír potřebujeme všichni, ale často chybí. 

Mír je v Evropě 75 let, ale kde máme mír   
v Sýrii, Afghánistánu, Spojených státech,   
na Ukrajině, na světě?

Kde je v nás mír?

Jak můžeme dosáhnout míru?

Diversity - Rozmanitost
Každý je jiný. Každý potřebuje mír.

Jak na to?

Mír mezi kulturami, etnickými skupinami, 
náboženstvími, skupinami, lidmi?

Divadlo
Nechceme kecat, ale porozumět si, hrát si   
a být kreativní.

S divadelními pedagogy A BASTA!

Každý se může přidat.

Nejsou vyžadovány žádné divadelní znalosti. 

Česky – Německy - Čojč 
Čojč je setkání a divadlo. Čojč hýbe hranicemi!

Nemluvíš německy? Nevadí! My mluvíme “čojč”! 
česky- německy-hravě 

Účast je zdarma.

Peace in Diversity!

Koncept a tým: 

Marcus Reinert (*1988) cítí se v Bavorsku i v 
Čechách jako doma. Od roku 2014 pravidelně  
vede divadelní projekty pro mládež, které staví 
mosty porozumění přes jazykové bariéry.  

Ráchel Kopůncová (*1994) je jazyková animátorka 
u TANDEMU a A BASTY!, kde mimo jiné spolu- 
pracovala na projektu „History in Motion” v KT 
památníku Flossenbürg. 

Mezinárodní setkání mládeže    
od 5. do 9. dubna 2020 ve Flossenbürgu  
 
Dietrich Bonhoeffer byl teolog a bojovník proti nacismu.
Dne 9. dubna 2020 si připomeneme 75. výročí jeho smrti 
v KT Flossenbürg.
 
Společně s mladými lidmi z Německa a ze světa chceme 
uctít jeho památku a všechny ostatní oběti nacionálního 
socialismu.

Co tě čeká na setkání mládeže?
 
- Mnoho mladých lidí z různých zemí
- Zajímavé workshopy a diskuse
- Setkání s pamětníky
- Duchovní programy
- Táborák a spousta hudby
- Sport
- Pobožnost
- Pocit sounáležitosti a nová přátelství

Jako účastníci divadelního projektu se zúčastníte 
některých aktivit mezinárodního setkání mládeže, 
zbytek času strávíte jako skupina v mládežnickém 
centru Altglashütte.

Peace in Diversity 

koná se v rámci: 


