
 
 

Klub česko-německého partnerství slaví čtvrté narozeniny! 
Tisková zpráva 27. 9. 2022 

 

Před čtyřmi lety byl založen Klub česko-německého partnerství. V roce 2018 se v Litvínově pravidelně 
scházeli čtyři lidé, aby se navzájem lépe poznali a učili česky a německy. Z neformálních setkání se 
zrodilo přátelství a vznikla facebooková skupina, která má dnes přes 4000 členů. 
 

Na jaře 2020 Klub česko-německého partnerství spoluinicioval vznik občanské iniciativy „Soboty pro 
sousedství | Samstage für Nachbarschaft | Soboty dla sąsiedztwa“, která organizovala protestní 
sousedská setkání na zelené hranici. Klínská brána, turistický cíl a hraniční přechod na hřebenu 
Krušných hor mezi Neuhausenem a Klíny, se stala jedním z klíčových míst, kde se lidé scházeli, aby se 
postavili proti uzavření hranic, které zvláště pro lidi žijící v pohraničí znamenalo brutální zásah do 
života.     
 

Uzavření hranic v roce 2020 a poté znovu v roce 2021 výrazně omezilo možnosti přímého kontaktu, 
ale Klub česko-německého partnerství nepřestal být aktivní – v médiích, na sociálních sítích i při 
plánování budoucích akcí. Také proto se počet členů skupiny na Facebooku razantně zvýšil.   
 

V roce 2021 se klub etabloval i mimo Facebook, jako zájmové sdružení, spojující lidi z celé České 
republiky a Německa, kteří se aktivně a zcela konkrétně chtějí zasazovat o přátelské soužití a 
porozumění mezi Čechy a Němci. V současné době má přes stovku členů a profiluje se jako 
„participativní klub“: klademe totiž zvláštní důraz na osobní kontakt. Chceme, podporujeme a 
„provokujeme“ skutečná setkání a společné akce a zážitky. 
 

Naše aktivity mají široký záběr, společně poznáváme zvyky, tradice a potřeby druhých, sousední zemi, 
běžný život na obou stranách hranice. Naše motto je: SPOLUJEME LIDI. 

• Jednou měsíčně se koná setkání klubu, na kterém je každý srdečně vítán – každou druhou středu 
v sudé měsíce v restauraci U Partíka v Litvínově a každou poslední středu v liché měsíce 
v restauraci U Žáby v Nejdku. K tomu jsme letos nově přidali i tři setkání ročně v Praze. 

• Pořádáme akce a výlety, vydáváme se společně na prohlídky měst a navštěvujeme zajímavá místa 
v České republice a Německu. 

  

Další informace a aktuální termíny najdete na: www.klub-cz-de.com.  
 

Facebooková skupina Klub česko-německého partnerství vznikla 3. 10. 2018. Oslava třetích narozenin 
se uskuteční v sobotu 1. 10. 2022 od 15 hodin v Pivovaru Prokopák (Do Klukovic 305, 152 00 Praha 5). 
Srdečně jsou zváni členové klubu současní i budoucí. 
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Der Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft feiert seinen vierten 
Geburtstag! Pressemitteilung 27. 9. 2022 

 
Vor vier Jahren wurde der Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft gegründet. Im Jahre 2018 trafen 
sich regelmäßig vier Leuten in Litvínov, um sich gegenseitig besser kennenzulernen und die deutsche 
und tschechische Sprache beizubringen. Aus zwanglosen Treffen entstanden Freundschaften und eine 
Facebook-Gruppe, die inzwischen über 4.000 Mitglieder hat. 
 

Im Frühjahr 2020 hat der Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft die Gründung der Bürgerinitiative 
"Soboty pro sousedství | Samstage für Nachbarschaft | Soboty dla sąsiedztwa" mitinitiiert, die 
Nachbarschaftsproteste an der grünen Grenze organisierte. Das Göhrener Tor, ein Ausflugsziel und 
Grenzübergang auf dem Erzgebirgskamm zwischen Neuhausen und Klíny, wurde zu einem der 
zentralen Orte, an denen sich Menschen versammelten, um sich gegen die Schließung der Grenze zu 
wehren, die vor allem für die Menschen in der Grenzregion einen brutalen Eingriff in ihr Leben 
bedeutete.     
 

Die Schließung der Grenze im Jahr 2020 und dann erneut 2021 hatte die Möglichkeiten des direkten 
Kontakts erheblich eingeschränkt, aber der Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft hat nicht 
aufgehört aktiv zu sein – in den Medien, in den sozialen Netzwerken und bei der Planung künftiger 
Veranstaltungen. Die Zahl der Mitglieder der Facebook-Gruppe ist daher deutlich gestiegen.   
 

Im Jahr 2021 hat sich der Klub auch außerhalb von Facebook als Interessengruppe etabliert und 
bringt Menschen aus ganz Tschechien und Deutschland zusammen, die sich für das freundschaftliche 
Miteinander und die Verständigung zwischen Tschechen und Deutschen aktiv und ganz konkret 
einsetzen wollen. Diese hat derzeit über hundert Mitglieder und versteht sich Mitmachklub, denn 
besonderen Wert legen wir auf persönliche Interaktionen. Reale Treffen und gemeinsame Aktionen 
und Erlebnisse sind gewünscht, gefördert und „provoziert“. 
 

Unsere Aktivitäten sind breit gefächert – zusammen erhalten wir Einblicke in die Sitten, Traditionen 
und Bräuche des jeweils anderen, lernen das Nachbarland und das Leben auf beiden Seiten der 
Grenze kennen. Unser Motto ist: WIR VERBINDEN MENSCHEN. 
    • Einmal im Monat findet ein Klubtreffen statt, zu dem jeder herzlich willkommen ist – jeden 
zweiten Mittwoch in geraden Monaten im Restaurant U Partíka in Litvínov und jeden letzten 
Mittwoch in ungeraden Monaten im Restaurant U Žáby in Neudek. Dazu kommen neu noch drei 
Termine im Jahr in Prag. 
    • Wir führen Veranstaltungen und Wanderungen durch, unternehmen gemeinsam Städtereisen 
oder schauen uns interessante Orte in Deutschland und Tschechien an. 
 
Weitere Informationen und alle aktuellen Termine kann man auf der Klubwebseite finden: 
www.klub-cz-de.com.  
 

http://www.klub-cz-de.com/


Die Facebook-Gruppe Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft wurde am 3. Oktober 2018 
gegründet. Die vierte Geburtstagsfeier findet am Samstag, den 1. Oktober 2022 ab 15 Uhr in der 
Brauerei Prokopák statt (Do Klukovic 305, 152 00 Praha 5). Derzeitige, sowie zukünftige 
Klubmitglieder sind herzlich eingeladen. 
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