
 

  
 

Projekt „(Přes)hraniční zkušenosti“  
 
(Přes)hraniční zkušenosti – workshop pro budoucí a začínající novináře konaný v Drážďanech 
a Saarbrückenu s exkurzemi do České republiky a Lucemburska  
(koncept projektu: stav z června 2012).  
 
Výsledkem tohoto přeshraničního workshopu by měly být novinářské práce účastníků, které 
budou následně publikovány multimediálně a trojjazyčně. Tematicky by měly tyto práce 
vycházet ze zážitků, dojmů a reflektovaných problémů v sousedských vztazích.  
Cílová skupina: studenti žurnalistiky a mladí novináři z Lucemburska, Francie, Německa a 
České republiky (do 35 let). 
 
Od 2. do 7. října 2012 (Drážďany/Saarbrücken) 
 
Průběh 
 
1. část v Sasku a České republice 
 
2. října 2012  
 
Od 16 hodin – Příjezd a seznámení se  
Drážďany, Nadace Brücke/Most 
 
18 hodin – Mediální blízkost hranice – Jakou roli hraje český soused? 
Sandro Viroli, ředitel Středoněmeckého rozhlasu-Zemského rozhlasu Sasko (MDR-
Landesfunkhaus Sachsen) 
 
20 hodin – Kde se staré město stává novým  
Společná večeře 
 
3. října 2012  
 
Exkurze do České republiky 
Návštěva Technické univerzity v Liberci spojená s diskuzí  
 
21 hodin – Návrat do Drážďan  
 
4. října 2012  
 
10 hodin – Dvojjazyčná nadace. Co je náplní činnosti Nadace Brücke/Most?  
 
12 hodin – Odjezd do Saarbrückenu 
 
 



2. část v Sársku a Lucembursku 
 
4. října 2012  
 
Příjezd do Saarbrückenu kolem 20 hodiny 
Společná večeře v novinářském klubu  
 
5. října 2012  
 
10 hodin – odjezd do Lucemburska  
Návštěva německo-francouzského studijního oboru „Komunikace a přeshraniční spolupráce“ 
spojená s diskuzí  
Návštěva deníku „Luxemburger Wort“ a online redakce deníku „L´Essentiel“ s následnou 
diskuzí na téma: Jakou roli hrají sousední země Francie a Německo v médiích?  
 
20 hodin – Návrat do Saarbrückenu  
 
6. října 2012  
 
10 hodin – návštěva mezinárodního trhu ve městě Hombourg-Haut (Francie)  
nebo  
10 hodin – „Saarvoir vivre“ – Jakou roli hraje hranice v každodenním životě? Setkání 
s iniciátory rádia pro mládež „Unser Ding“ / „Naše věc“ 
 
15 hodin – Mediální blízkost hranice – Jakou roli hraje francouzský soused? Rozhovor v 
novinářském klubu s Peterem Stefanem Herbstem, šéfredaktorem deníku Saarbrücker Zeitung 
 
20 hodin – společná oslava s mladými žurnalisty v novinářském klubu 
 
7. října 2012  
 
9 hodin – A co teď? 
Co se stane s tím, co jsme zažili? Účastníci společně rozpracují náčrt multimediálního 
vícejazyčného projektu, stanoví témata a termíny. 
Zamýšleno je zřízení otevřeného blogu, ve kterém by každý účastník mohl umístit své texty, 
fotografie, audio- nebo videozáznamy: www.grenzerfahrung.eu.    
 
 
 
Podmínky účasti: 
Účast je zdarma. Přihlášky nejpozději do 31. srpna 2012 spolu s jednou novinářskou prací (text 
ve formě zprávy nebo interview, fotosérie s max. pěti motivy, video, novinářské webové 
stránky). Přihlásí-li se více než 30 uchazečů, rozhodne o účastnících komise složená ze 
zástupců saského a sárského zemského Spolku německých novinářů.  
 
 
 
 
Společný projekt Spolku německých novinářů Sasko (DJV Sachsen), Nadace Friedricha 
Eberta a Sárského spolku novinářů. 


