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Skript 1 - Vorstellung : : Představení 

 

Ahoj zusammen, wir sind, Kačka, Jasmin, Andrea a Becci. Posloucháte Hör mal, česky, den 
dvousprachigen Podcast für alle, kdo se učí německy nebo česky.  

Vítáme vás u prvního dílu našeho dvojjazyčného podcastu, který vznikl v rámci 11. (jedenáctého) 
funkčního období česko-německého fóra mládeže.  

Možná si říkáte, co přesně to Česko-německé fórum mládeže vlastně je. Becci, vysvětlila bys to 
prosím ve zkratce? 

Klar, das Deutsch-tschechische Jugendforum ist ein Projekt, das 30 (dreißig) jungen Menschen 
aus Tschechien und Deutschland die Möglichkeit bietet, sich für die Unterstützung der deutsch-
tschechischen Beziehungen und Zusammenarbeit aktiv einzusetzen. Das Forum wird verkürzt 
auch JuFo genannt. 

Was ist eigentlich das Ziel des JuFo, Kačka? 

Cílem JuFa je tedy vnášet hlas česko-německé mládeže do společenského a politického dění. 
Přinášet nová řešení a perspektivy. V jednom funkčním období se členky a členové Jufa zabývají 
aktuálním zastřešujícím tématem. Na našich setkáních se potom společně zamýšlíme nad jeho 
významy a problémy. Než vám prozradíme víc o našem projektu, měly bychom se krátce 
představit.  

1:38 

Ok, dann mache ich den Anfang. Hallo zusammen, ich bin die Becci und bin 24 (vierundzwanzig) 
Jahre alt. In meinem Studium in Passau habe ich angefangen Tschechisch zu lernen. Mit etwas 
mehr als “Ahoj” und “Dobrý den” bin ich dann ins Auslandssemester nach České Budějovice 
gegangen. Dort habe ich viele tolle und lustige Momente erlebt - auch durch sprachliche 
Missverständnisse.  

Ahoj, jmenuju se Kačka a je mi 22 (dvacet dva) let. Studuji v Praze na Vysoké škole ekonomické 
obor Mezinárodní obchod. Jak už název oboru napovídá, mám ráda mezinárodní prostředí, 
poznávání odlišných kultur, učení jazyků nebo cestování... Angličtina je samozřejmost a tak se 
učím ještě německy. Němčina pro mě stále zůstává velkou záhadou a tak jsem ráda, že si ji díky 
tomuto projektu mohu trochu potrénovat a díky holkám poznat německou kulturu o trochu více. 

Hi, ich heiße Jasmin und bin 22 (zweiundzwanzig) Jahre alt. Momentan studiere ich Stadtplanung 
in Dortmund und interessiere ich mich für Städte auf der ganzen Welt. Am liebsten aber mag ich 
Prag. Denn dort habe ich ein Jahr als Freiwillige gearbeitet und viele tolle Menschen 
kennengelernt. In dieser Zeit habe ich auch angefangen Tschechisch zu lernen. 
 
Ahoj, já jsem Andrea. Je mi 26 (dvacet šest), žiju teď druhým rokem v Praze a pracuju jako 
projekťačka. S Němčinou jsem přišla poprvé do kontaktu na základní škole, kde jsem si ji zvolila 
za první cizí jazyk. Než jsem se přestěhovala do Prahy, žila jsem pět let v Německu. Studovala jsem 
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v Berlíně, což mě hodně obohatilo v mnoha směrech. Roky v Berlíně utvořily velkou část mojí 
identity, kterou teď můžu dál prožívat v česko-německém kontextu našeho Fóra. 
 
3:36 
 
Jetzt habt ihr uns schon ein bisschen kennengelernt und wir stellen euch unseren Podcast weiter 
vor. Außer, dass wir im JuFo über aktuelle Themen und Probleme diskutieren, arbeiten wir auch 
in Gruppen an eigenen Projekten. Eine von diesen Arbeitsgruppen sind wir: Hör mal, česky! Im 
Rahmen des Oberthemas der 11. (elften) Amtszeit, das Meine, deine, unsere Grenze heißt, 
beschäftigen wir uns mit der Überwindung der Sprachbarriere. 

Was hat es damit auf sich, Kačka? 

V rámci otázky jazykové bariéry si naše pracovní skupina Hör mal, česky bere za cíl přispět k 
jejímu překonání. A to právě pomocí tvorby dvojjazyčného podcastu. Ten může sloužit jako 
doplňující materiál pro všechny, kteří se učí česky nebo německy.  

Als Ergänzung zum Sprachunterricht, wollen wir mit aktuellen und praktischen Themen das 
Interesse am Nachbarland und seiner Sprache wecken. Und so zur Überwindung der 
Sprachbarriere beitragen. Gleichzeitig versuchen wir unsere kulturellen Kontexte einander näher 
zu bringen. 

Témata jednotlivých epizod by měla být praktická a aktuální hlavně díky tomu, že byla navržena 
respondenty a respondentkami našeho dotazníku. V plánovací fázi projektu jsme jej sestavily pro 
průzkum budoucího publika a vlastně nás dost překvapilo, kolik lidí dotazník vyplnilo.  

Nicht nur, dass uns die zahlreiche Teilnahme an der Umfrage überrascht hat, die Ergebnisse waren 
auch sehr spannend und motivierend. 55% von 140 Befragten haben Interesse Deutsch zu lernen 
und 45% möchten die tschechische Sprache lernen.  

S takhle vyrovnanými výsledky dotazníku (téměř 50 na 50) se potvrdila naše teorie, že by podcast 
mohl najít své malé publikum jak v německu, tak v české republice. Mezi témata, kterým se v 
prvních 2 (dvou) dílech věnujeme, patří tipy na výlety a hledání letní brigády.  

Ihr könnt euch also auf Reiseziele in Tschechien und Deutschland und Tipps zu Sommerjobs 
freuen. Das sind nämlich unsere ersten beiden Episoden unseres Podcasts. 

6:11 

Wie aber funktioniert unser Podcast, Andrea? 

V jedné epizodě uslyšíte vždycky dvě z nás - buď Kačku s Jasmin nebo Becci a mě. Každá mluvíme, 
stejně jako teď, svým rodným jazykem. Náš dialog se rozvíjí tak, aby bylo i při porozumění pouze 
jednomu z jazyků jasné, o čem se bavíme.  

In unseren Dialogen wird also zwischen Deutsch und Tschechisch gewechselt. Wobei wir immer 
versuchen in einem Satz wiederzugeben, was zuvor gesagt wurde. Außerdem erklären wir 
manchmal spontan Bedeutungen von schwierigeren Wörtern oder Redewendungen.  

Kromě toho, že se v našem dialogu soustředíme na jazyk a jeho srozumitelnost, přikládáme ke 
každé epizodě k náhledu skript, který najdete na našem webu. Díky němu se můžete v dialogu 
ještě lépe orientovat a třeba si podtrhat nová slovíčka.  Taky tam najdete naše poznámky ke 
gramatickým jevům a frázím, které se v epizodě objevily. 

Also diejenigen, die durch den Podcast wirklich etwas aktiv lernen möchten, haben bei uns auf 
jeden Fall die Gelegenheit dazu. Denn mit dem Transkript, das es zu jeder unserer Folgen gibt, 
könnt ihr gleichzeitig sowohl Leseverstehen, als auch Grammatik üben.  
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In unseren Folgen werden wir eine gendergerechte Sprache verwenden. Eine kurze Einleitung 
zum Gendern gibt euch jetzt Andrea. 

Protože je tenhle podcast věnovaný především jazyku a společnosti, považujeme za důležité, aby 
byl náš jazyk inkluzivní a pokud možno bez zažitých stereotypů. Určitě jste si už všimli, že se 
vyhýbáme generickému maskulinu.  

Jasmin, můžeš krátce vysvětlit, co to generické maskulinum je? 

Wenn wir im Deutschen und Tschechischen über Gruppen sprechen, die aus mehreren 
Geschlechtsidentitäten bestehen, benutzen wir meist die männliche Variante - das generische 
Maskulinum. Zum Beispiel Ärzte. Das Problem ist, dass dabei in unseren Köpfen sehr häufig 
männliche Bilder entstehen.  

Přesně tak. Němčina i čeština v plurálu většinou využívají generické maskulinum pro popis 
skupin, které zahrnují muže, ženy a další (Takové slovo může být například lékaři). Abychom 
změnili obraz světa, který z toho pramení (a který má vliv na téměř všechny oblasti našich životů), 
je zapotřebí měnit jazyk. To se naštěstí už pár let děje.  

Jak to vypadá s genderováním v němčině, Jasmin? 

Im Deutschen können wir das generische Maskulinum wie folgt vermeiden: Im Podcast benutzen 
wir entweder die genderneutrale Variante - dabei wird die männliche Form durch eine neutrale 
Form oder durch eine Substantivierung ersetzt (also zum Beispiel Studierende). Und wenn es die 
Sprache nicht ermöglicht, benutzen wir das Gendersternchen - dafür wird zwischen männlicher 
Form und weiblicher Form ein Sternchen ergänzt. Zum Beispiel Schüler*innen.  Beim Sprechen 
entsteht eine kleine Pause, die auch Gender-Gap genannt wird. Dadurch sollen alle 
geschlechtlichen Identitäten mit eingebunden werden.  

Und wie funktioniert das Gendern im Tschechischen, Andrea? 

V češtině je nejčastějším způsobem genderování buďto uvádění plurálu v mužském i ženském 
rodu, nebo ideálně používání neutrálního plurálu (například namísto studenti, studentky 
řekneme souhrnně studující). Ta druhá možnost je inkluzivnější z důvodu, že nevychází z 
binárního modelu, ale čeština pro ni bohužel nemá oproti němčině moc dobré nástroje.  

 
 
So viel zu der kurzen Vorstellung von Hör mal, česky. Mit dem Projekt möchten wir zeigen, dass 
die deutsch-tschechische Zusammenarbeit nicht auf Grenzen stoßen muss. 

Česko-německá spolupráce na hranice opravdu narážet nemusí. Vytvořily jsme proto nový, 
společný prostor, který má vlastní identitu a ve kterém vás srdečně vítáme. Vedeme česko-
německý dialog, a to doslova. 

Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr jetzt Lust auf mehr bekommen habt, dann hört doch 
gerne in unsere nächste Folge zum Thema Reiseziele in Deutschland und Tschechien rein. Folgt 
uns auch gerne auf Facebook und schaut auf unserer Website für mehr Informationen zum 
Gendern und zum deutsch-tschechischen Jugendforum vorbei. Dort findet ihr auch das Skript zu 
dieser Folge. 

Tak, bis zum nächsten Mal a ahoj! 
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Vokabelliste/Redewendungen : : Slovíčka/Slovní spojení 

• sich für (4. Fall) etw. einsetzen : : zasadit se o  

• vnášet hlas (do dění) : : die Stimme (in das Geschehen) tragen (ist jetzt aber nichts, was 

man häufig sagt) 

• (po)trénovat : : üben 

• projekťačka : : Frau, die im Projektmanagement arbeitet (Mann heißt “projekťák”) (Slang) 

• přijít do kontaktu s (7.pád) : : mit etw./ jdm in Kontakt kommen 

• Überwindung der Sprachbarriere : : překonání jazykové bariéry 

• Was hat es damit auf sich, Kačka? : : Od co jde? 

• Interesse wecken : : vzbudit zájem  

• Redewendung : : rčení 

• sowohl, … als auch : : jak, … tak 

• považovat za důležité : : für wichtig halten 

• entweder, … oder : : buď(to), … (a)nebo 

• z důvodu, že : : anders gesagt “protože” 

• auf/an Grenzen stoßen : : narážet na hranice 

• vytvořily jsme (Infinitiv: vytrovřit) : : wir haben etwas gebildet/ erschaffen  

• je zapotřebí : : es ist notwendig  

 

Links 

• Gendern im Deutschen: https://www.goethe.de/ins/cz/cs/spr/mag/21825025.html 

• Gendern im Tschechischen: 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187090/GNL_Guidelines_CS-

original.pdf?fbclid=IwAR3H82GYUsJB24D5MXORd0lIAq2SFm_C4KF2SVghgM0cAZzlSiS

AL5vqeV4 

• Duden: https://www.duden.de/  

• Zahlwörter schreiben im Deutschen: Duden | Schreibung von Zahlen bis 12 

• Seznam slovník: https://slovnik.seznam.cz/preklad/nemecky  

• Tschechisches Zentrum: https://www.czechcentres.cz/  

• Goethe Institut: https://www.goethe.de/de/index.html  
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https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/Schreibung-von-Zahlen-0
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