
www.jugendherberge-sachsen.de

Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)
Landesverband Sachsen e. V. 
Zschopauer Straße 216 – D-09126 Chemnitz
      
         
Ti s k o v á  z p r á v a         Chemnitz, 26.01.20010 

Vítejte v našem světe!
Učte se interkulturní kompetenci v pískovišti a uměleckým dílům.

Pirátsky život, hledání pokladů a námořničení, nebo radeji mládežnické-umělecké sympozium 
(shromázdění)? Prázdniny s rodinou nebo sám? Ubytovny nabízejí mladým lidem pestrý program, aby 
(první) mezinárodní zkušenosti byly se spoustou zábavy prožity. S ubytovnami poznávejte známé prostředí 
v sousední zemi Německo na vlastních nohou, nebo s rodinou. Největší poskytovatelé mládežnických 
ubytoven Saska nabízejí přes 43 ubytoven s téměř pět tisíci lůžek ve všech regionech této země. Pou-
ze osm mládežnických ubytoven nabízejí  speciální česko-německé programy. Prostřednictvím českých 
partnerů ,,kontakt 97 „ se tato spolupráce během let velmi rozrostla. Dnes je to živou výměnou názorů. 
Protože všechny ubytovny nabízejí své vlastní profily, mohou zde hosté očekávat speciální služby, 
neobyčejné zařízení a odpovídající programy. K těmto profilům patří exponované lokality a zdůrazňují 
jejich zvláštnosti, jako je např. profil-báňský prožitek ubytovny ve měste Johanngeorgenstadt, rodinný 
profil v lázeňském měste Schandau nebo profil vodního sportu ve měste Taltitz. Samozřejmě jsou me-
zinárodní mládežnické ubytovny pro hosty ze zahraničí zvláště vhodné, však jste ve všech mládežnických 
ubytovnách srdečně vítáni. Organizační podporu nabízejí mládežnické ubytovny přes služby ubytoven a 
cestovního centra Sasko: např. přeprava zavazadel pro horská kola nebo jiných otázek o převodu mohou 
být převzaty. Ale všechny otázky týkající se cestování v mládežnických ubytovnách, Německu a na celém 
světě, kde existuje více než 4000 v okolí asi 80 zemích. Od roku 1991 jsme jezdili na mládežnická set-
kání, pričemž „kontaktu 97“ velmi mnoho vděčíme. Setkání mladých lidí z různých zemí  je odjakživa kus 
samozřejmosti, mezinárodní učast na nápadu mládežnických ubytoven.  Zejména spolupráce s Českou 
republikou má vysokou důležitost. Zaměstnanci a ředitel se vždy těší na vyměnu, řekl Thomas Müller, 
předseda německých mládežnických ubytoven v Sasku, se sídlem v Chemnitzu, za tradiční sdružení zemí 
německých. Člen představenstva Barbara Einwag k tomu dodala: vysoký podíl našich bilaterálních (dvoust-
ranných) programů ukazuje, že můžeme předložit společně s partnery z Ústí velmi solidní nabídku: me-
zinárodní prázdniny s volnym časem, prázdninový tábor pro mladistvé a vynikající mládežnické umělecké 
sympozium (shromázdění) nabízí dětem široké spektrum, se zájmem se setkávat s Vašemi německými a 
českými přáteli. To není jen velmi zábavný způsob, jak se navzájem poznávat, ale také významny přínos k 
upevnění obou zemí. Samozřejmě také rodiny a skupiny cestovatelů jsou vítáni, k objevování neznámého 
v sousedství. Jak důležitá je spolupráce s německými ubytovnami pro mladistvé  s Českou republikou také 
ukazuje, že je  zastupuje německo-česká mládežnická rada, která aktivně spolupracuje. 

Kultura/mládežnická ubytovna Frauenstein: německo-české mládežnické-umělecké  
sympozium (shromázdění)
České a německé kousky slov se točí ve vzduchu, bušilo se, pilovalo se  a smálo se, diskutovalo se,  nah-
lédlo se a soustředěně se pracovalo- v Německu se bude konat první kulturní/ubytovna pro mládež v roce 
2010 již po deváté, německo-české mládeže umění Symposium. Od 25.-27.června 2010 pozve ubytovna 
pro mládež mládé umělce z obou zemí, pod heslem ,,formou hry,, vytvořit společně sochařská a plastická 
díla. Sympozium je zaměřeno na talentované mladé umělce asi od patnácti let, kteří chtějí pracovat na 
sochách a objektech větších velikostí. Tvůrčí proces je doprovázen umělci a pedagogy umění v regionu, 
zaměstnanců ubytovny pro mladistvé a členů kulturního sdružení. Zádosti je mozné si stáhnout na intern-
etu. A protože projekt bude stát pouze 50,-€ ,vyplatí se včasné přihlášení, aby bylo připravené jádro publi-
ka, radí ředitelka ubytovny Elke Dienel, které byla v roce 2008 pro tento projekt uděleno 1.místo na inovaci 
cen ubytoven pro mládež. 
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Všem hostům se nabízí malování, tisknutí keramiky, příbehy u táboráku, kořistnické hody v umělecké chatě 
a stanice pro poutníky. Už jenom umělecký vzhled terénu s přírodní kuželnou, písečná krajina, chata ke 
grilování a lanová dráha se vyplatí pro návstěvu. Na půdě se nachází řada uměleckých děl z minulých sym-
pozií. 2009 byl Frauenstein rozhodující místo velké akce pitná voda-zalévání stromu s dětmi, přičemz bylo 
zalito 12.000 listnatých stromů. Tyto můžou byt viděni v nedalekém lese jak rostou. Velký venkovní areál v 
ubytovně umožňuje pracovat venku. Ale také četné pokoje a zvláštní chaty jsou k dispozici pro hosty pro 
vícenásobné použití. 

mezinárodní prázdninový volný čas
V sedmi ubytovnách pro mladistvé mohou mladiství prožít společně s německými dětmi své prázdniny. 
Nabídka sahá od ,,ohnivých prázdnin,, od maratonského běhu přes údolí v kotlině po Sandstein (pískovec), 
zábava zajistěna. Všechny nabídky jsou určené pro účastníky ve věku 12 až 16 let a lze rezervovat ihned. 

mezinárodni ubytovny pro mladistvé
Drážďany a Lipsko mají oficiální certifikát mezinárodní ubytovny pro mladistvé, v evropské ubytovně pro 
mladistvé Schloss (zámek) Colditz je též na cestě. Ale také mezinárodní ubytovna pro mladistvé ve měste 
Sayda a Klingenthal nabízejí vyhovující předpoklady pro mezinárodní sešlosti. Zajímavá trilaterální bude na 
rozhranní roku 2010/11, vrata Vám otevře ubytovna pro mladistvé ve měste Görlitz. Ubytovny Jonsdorf a 
Waltersdorf jsou již dnes velmi frekventované-přístavy pro mezinárodní hosty, kteří se např. rádi pohybují v 
přírodním parku. 

hledá se společník pro projekt budování-projektu 
Dokonce i výstavbu bilaterálních projektů ve měste Vogtland má zemské sdružení Sasko německé ubytov-
ny pro mládež v náplni práce: Proto se snažíme najít partnera  v oblasti noclehárnách pro mladistvé v 
Česke republice, která společně s námi tento projekt realizuje, řekl Thomas Müller. 

rodinné/ ubytovny pro mladistvé
Vsechny ubytovny pro mladistvé jsou udělané zásadne pro děti, a proto jsou vhodné i pro rodiny s dětmi. 
Speciální uřední průkaz má již šest ubytoven pro rodiny/mladistvé v Sasku. Ale také např. Plauen a Col-
ditz nabízejí rodinné pokoje a speciálně zařízené pokoje jako např. Herna pro rodiny. Barbara Einwag: ,,V 
ubytovnách přicházejí jiz malé děti rychle do kontaktu s německými a mezinárodními dětmi. Tak se člověk 
naučí u nás mezikulturních dovedností prakticky na pískovišti. 

ředitel noclehárny jako kontaktni osoba
Pro toho, kdo se obáva jazykových problémů, obraťte se prosím např. do města Zinnwald do ,,myslivny,, 
nebo na Schloss (zámek) Colditz na ředitele noclehárny, zde se mluví česky a rádi vám budou nápomocný.

zajimáte se o spolupráci nebo nabidku? 
Informace poskytují:
 • Thomas Müller, předseda, ubytovna v Sasku, Tel. +49-371 – 561 53-0
 • Barbara Einwag, člen představenstva, ubytovna v Sasku, Tel. +49-371 – 561 53-20
 • Ralf Lemnitzer, mezinárodní vztahy, ubytovna v Sasku, Tel. +49-371 – 561 53-17
 • Internet: jugendherberge-sachsen.de a jugendherberge.de a ahoj.info
 • mládežnické-umělecké sympozium: přihlasovací formulár pod ,,Angebote“ 
   (nabídkou) u frauenstein.jugendherberge.de nebo  
   youpodia.de/unterwegs/angebot/jugendkunstsymposium-2010
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