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Najdi se v Evrop ě!  
(Oslava Evropského roku mezikulturního dialogu 2008  v ČR) 
 
6. listopadu 2008, La Fabrika 
 
Připravily Národní agentura pro evropské vzd ělávací programy, Česká národní 
agentura Mládež, NIDM a Institut um ění – Divadelní ústav u p říležitosti 
Evropského týdne mládeže a záv ěrečné oslavy Evropského roku 
mezikulturního dialogu 2008 v ČR. 
 
Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a t ělovýchovy a Ministerstva 
kultury ve spolupráci se Zastoupením Evropské komis e v ČR. 
 
 
 
U příležitosti Evropského týdne mládeže a záv ěrečné oslavy Evropského roku 
mezikulturního dialogu 2008 v ČR spojilo své síly n ěkolik organizací, aby p řipravily 
celodenní akci s názvem Najdi se v Evrop ě! Dopolední program nabídl student ům 
středních a žák ům základních škol multikulturní divadelní dílny, pr ojekt Živá knihovna 
a výtvarný projekt Eurodrawing, projekce dokumentár ních film ů či interaktivní hry. 
Dopoledního programu se aktivn ě zúčastnilo cca 250 d ětí a student ů z deseti škol či 
organizací z Prahy, Trutnova, Kladna, Lomnice nad P opelkou a Tábora. Bez p ředchozí 
registrace zavítalo do La Fabriky celkem 300 žák ů a student ů. Dopoledního programu 
se zúčastnil nám ěstek ministra školství Jakub Dürr.  
 
V rámci slavnostního ve čera byly vyhlášeny výsledky fotografické sout ěže nesoucí 
stejný název jako akce samotná „Najdi se v Evrop ě!“. Vít ězům ceny p ředaly první  
náměstkyn ě ministra školství Eva Barto ňová a ředitelka DZS Iva Tatarková. Ve čer 
moderovala Eva Žáková, vedoucí Institutu um ění a s krátkými projevy vystoupily Eva 
Barto ňová, Martina Pelešková ze Zastoupení EK v ČR a jedna z ambasadorek 
Evropského roku mezikulturního dialogu, čínská um ělkyn ě působící v ČR, Feng-yűn 
Song. O zábavu v rámci ve čera se postaraly dv ě kapely - Banditos a Navigators.  
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Průběh akce 
 
Živá knihovna 
 
S velkým zájmem účastníků dopoledního programu se setkal projekt Živá knihovna, který 
nese podtitul „Nesuď knihu podle obalu“. Místo knih si mohli účastníci „zapůjčit“ člověka, 
který ve svém životě čelí předsudkům či stereotypům. Jako „živé knihy“ se akce zúčastnilo 
14 živých “titulů“: Gay-psycholog, Adoptovaný gay, Ukrajinec, 20 let života s maniodepresí, 
Ochránkyně zvířat a ekoložka, Městský strážník, Konvertovaná muslimka, Armenka, Bývalá 
narkomanka, Neslyšící studentka, Nedoslýchavá studentka, Vozíčkář - sociální pracovník, 
Bezdomovec-herec, Bezdomovec za totalitního režimu i po převratu. 
 
Živou knihovnu navštívily 3 skupiny studentů, kteří vedli buď samostatně či ve skupince 30- 
minutové rozhovory s "živými knihami". Na začátku workshopu byli studenti vždy seznámeni 
s projektem Živá knihovna, jejími pravidly a tituly "knih". Po skončení rozhovoru studenti 
vyplnili krátký anonymní dotazník. Stejně tak „živé knihy“ na závěr akce sepsali stručné 
hodnocení. Výsledky workshopu jsou k dispozici u  pořádající Organizace na podporu 
integrace menšin  OPIM o.s.  Více informací na http://www.opim.cz/index.php?page=projekt-
ziva-knihovna. 
 

 
 
 
 
Eurodrawing 
 
Tato multikulturní výtvarná dílna je inspirovaná mezinárodním projektem aktivity eTwinning, 
v jehož rámci žáci z různých evropských zemí tvořili společný obraz na nekonečnou roli 
papíru. Více o projektu na www.etwinning.net. Lektorem a autorem projektu je Zdenek Heteš 
učitel ZŠ Trutnov a lektor dalšího vzdělávání učitelů v mezinárodní spolupráci "eTwinning". 
 
Žáci, kteří se workshopu v rámci akce Najdi se v Evropě! zúčastnili, malovali na stejnou roli 
obrazu, který objel celou Evropu. Jednotlivé skupinky žáků si zvolily vždy jednu ze zemí 
Evropy a malovaly na společný papír, co danou zemi nejlépe charakterizuje. Navzájem se 
tak žáci seznamovali s různorodostí evropských zemí, ale i s různými pohledy na ně. Jedním 
z cílů projektu je i motivace k účasti na mezinárodních projektech a prevence bariér v 
mezikulturní komunikaci. V rámci workshopu proběhla prezentace projektu a diskuse nad 
zážitky učitelů a žáků z mezikulturního dialogu v rámci evropského projektu. Společný obraz 
byl vystaven během akce. 
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Divadlo HoME 
 
Workshop divadla HoME vycházel ze zkušeností tohoto souboru s interaktivním divadlem, 
bytovým divadlem DoMA a site specific projektů. Workshop se soustředil zejména na téma 
„člověk v multikulturním kontextu“. Každý z performerů přistupoval k tématu jiným způsobem. 
Studenti byli vždy v těchto experimentálních multikulturních dílnách s prvky divadla zapojeni 
aktivně do hry. Například si vyzkoušeli na základě fotografií lidí z nejrůznějších koutů světa 
vžít do jejich životů / rolí, účastnili se divadelních cvičení práce ve skupině. S rozličností 
náboženství se mohli studenti hlouběji seznámit pomocí vycpaných objektů-symbolů Ježíše, 
Buddhy, Koránu či  Jing-Jang, s jejichž pomocí hledali význam víry pro ně samotné a pro 
druhé. 
 
Skupina umělců byla příjemně překvapena odezvou na workshop. Studenti aktivně na 
workshopech participovali a přicházeli s řadou námětů a program, kterého se zúčastnili, brali 
velmi seriozně a zodpovědně.   
 

 
  
 
 
Program ve Slévárn ě La Fabriky 
 
Prostoru Slévárny La Fabriky byl po celé dopoledne volně přístupný. Prezentovali se zde 
všichni organizátoři akce Najdi se v Evropě! a byly promítány dokumentární filmy. Své stánky 
zde mělo Zastoupení Evropské komise, Institut umění – Divadelní ústav – Evropský rok 
mezikulturního dialogu a Česká kancelář programu EU Culture, organizátoři Národní 
agentura pro evropské vzdělávací programy a Česká národní agentura Mládež - Mládež 
v akci. Na všech stáncích mohli studenti získat informační, materiály či drobné dárky 
vztahující se k aktivitám jednotlivých organizací. V rámci aktivit NAEP ve slévarně ocenili 
studenti možnost zahrát si výukové hry na počítači, kde si také procvičili znalosti o 
evropských zemích 
 
Během dopoledne byly za velkého zájmu promítnuty tři dokumentární snímky související 
s tématem mezikulturního dialogu. Jako první by uveden film Most přes Wadi režisérů 
Baraka a Tomera Heymannových. Dokument, který získal v loňském roce na festivalu Jeden 
svět Cenu diváků za nejlepší film, se odehrává v kraji Wadi, který se nachází ve středu 
Izraele, kde žijí v těsné blízkosti Židé a Arabové. Po desítkách let násilných konfliktů se 
rodiče z obou stran rozhodli založit společnou bilingvální a národnostně smíšenou školu pro 
své děti.  
 
Druhým snímkem byl film Zóna Miloše Zábranského, který zachycuje osudy dětí z různých 
koutů světa, například ze Srí Lanky, Indie či Rwandy, které přicházejí o dětství v důsledku 
přírodních katastrof a sužujících ekonomických podmínek. Mnohé z dětí jsou nuceny 
zastávat práci dospělých, někdy i suplují roli rodičů svým mladším sourozencům. Se 
studenty po projekci osobně přišel diskutovat režisér Miloš Zábranský, který je zároveň 
jedním z ambasadorů Evropského roku mezikulturního dialogu. 
 
Nakonec byl promítnut dokumentární film Your Street. My Street (Tvoje ulice. Moje ulice), 
který zachycuje vidění světa dětí a mladých lidí v sedmi evropských městech. Jejich osobní 
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pohled na život v kulturně a sociálně odlišných sousedstvích Prahy, Bukurešti, Bratislavy, 
Coventry, Offenbachu, Varšavy a Bruselu ukáže tato města z pohledu teenagerů žijících v 
Evropě roku 2008. Film natočili polští autoři v rámci projektu „Kultury od vedle“.  
 
 

 
 
 
 
Fotosout ěž Najdi se v Evrop ě! 
 
V rámci slavnostního večera byly vyhlášeny i výsledky fotosoutěže nesoucí stejný název jako 
oslava ERMD v ČR. Fotosoutěž, do které se přihlásilo na 100 účastníků ve věku od 14 do 37 
let, probíhala ve dvou soutěžních kategoriích: Evropa mnoha kultur a Kreativita a inovace v 
životě Evropana. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 380 fotografií. Nejlepší fotografie 
z obou kategorií vybírala odborná porota složená ze zástupců pořádajících organizací. 
 
Vítězové z kategorie Evropa mnoha kultur Viktor Pischinger, Martin Pulicar a Aneta 
Silberová, budou vysláni nafotit tři nejlepší projekty programu Mládež v akci. Mladí lidé 
budou mít možnost pracovat jako profesionální fotografové a fotky jejich nafocených projektů 
budou uveřejněny v propagačních materiálech evropského vzdělávacího programu. 
 
Výherci druhé kategorie Kreativita a inovace v životě Evropana, kterými jsou Pavla 
Waldhauserová, Filip Hrubý, Michaela Vránová, Petra Ciprová, Ion Ciorici, Lucie Matušová, 
Alžběta Vobejdová, Tomáš Tkáčik, Jaroslav Stančík a Martina Šotkovská, obdrželi poukázku 
v hodnotě 1000 Kč do fotoshopu Škoda + drobné dárkové předměty. Jejich fotografie budou 
uveřejněny v kalendáři NAEP pro příští rok. Vítězům ceny v rámci večera předala 1. 
náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová a ředitelka DZS Iva Tatarková. 
 
Soutěž vyhlásila Česká národní agentura Mládež, NIDM a Národní agentura pro evropské 
vzdělávací programy (NAEP) a Institut umění – Divadelní ústav v rámci Evropského týdne 
mládeže a Evropského roku mezikulturního dialogu. 
 
Všechny soutěžní snímky jsou k dispozici na www.mezikulturnidialog.cz/fotosoutez.html. 
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Evropský týden mládeže 2008 (ETM) probíhal od 2. do  9. listopadu v 31 evropských zemích 
zapojených do programu Mládež v akci. Do této akce se zapojili mladí lidé, evropské 
instituce, národní agentury programu Mládež v akci i další partneři. Cílem projektu je přispět, 
jako součást strukturovaného dialogu s mladými lidmi, k diskuzi o budoucím směru evropské 
mládežnické politiky, připomenout 20. výročí existence evropských vzdělávacích programů a 
přispět k Evropskému roku mezikulturního dialogu. Podrobnější informace 
na www.youthweek.eu.  
 
Cílem projektu Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 je poukázat na stále bohatší 
kulturní rozmanitost společnosti nejen v České republice, ale i v ostatních zemích Evropské 
unie. Všichni lidé žijící v Evropě se mohou seznámit a prozkoumat pestré kulturní dědictví 
svých sousedů a poučit se z jejich různých kulturních tradic. K ERMD 2008 se připojilo všech 
27 členských států. V rámci aktivit konaných na národní úrovni se lidé v EU budou moci 
seznámit s pestrým kulturním dědictvím a tradicemi svých sousedů a spoluobčanů. 
Národním koordinátorem pro Českou republiku byl Ministerstvem kultury jmenován Institut 
umění – Divadelní ústav. 
 
Národní kampaň Evropského roku mezikulturního dialogu v ČR se soustředí na vytvoření 
sítě nevládních neziskových organizací, které jsou aktivní v oblasti mezikulturního dialogu, a 
propagaci jejich aktivit mezi širokou veřejností napříč celou Českou republikou. Národní 
projekt Evropského roku mezikulturního dialogu v ČR má za cíl především šíření témat 
otevřeného mezikulturního dialogu napříč celou Českou republikou. Mimo jiné k tomu užívá 
příklady dobré praxe - projekty, které se již v minulosti úspěšně realizovaly. Přímou podporou 
následných projektů vycházejících z těchto příkladů dobré praxe se snažíme pokrýt 
rozmanité oblasti umění a vzdělávání podporou koncertů dílen, seminářů, diskusí, výzkumů 
a vzniku nových divadelních představení. 
 
 
Kontakty: 
 
Národní koordinátor ERMD 2008 
Institut umění-Divadelní ústav  
Eva Žáková, Radka Prošková 
Celetná 17 
110 00 Praha 1 
e-mail: radka.proskova@institutumeni.cz 
tel.: 224 809 134 
www.mezikulturnidialog.cz  
 


