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Das Handwerk erleben, das Handwerk entdecken

Wirtschaftsmacht von nebenan und Ausbilder in der 
Region – das ist das Handwerk. In den über 4.500 Hand-
werksbetrieben im Landkreis Görlitz erlernen über 800 
junge Menschen einen Beruf.

Die Azubis lernen, probieren aus, scheitern manchmal 
und bringen sich nicht selten mit neuen Ideen ein. Sie 
agieren, jeder ganz nach seinem Temperament, ganz 
genauso wie auch die Kinder und Jugendlichen in ihren 
SCHKOLA-Schulen.

Dabei ist die Wahl eines geeigneten (Ausbildungs-)
Berufs eine zentrale Weichenstellung im Leben eines 
jungen Menschen. Sie ist die Grundlage für eine erfolg-
reiche Bildungs- und Erwerbsbiografi e.

Und bei dieser Entscheidung kommt der Schule eine 
Schlüsselrolle zu: Hier lernen die Schüler für das Leben, 
hier erkennen sie ihre Stärken und Schwächen, hier tau-
schen sie sich aus, hier geben ihnen Lehrer Tipps, hier 
fi ndet eine erste Berufsorientierung statt.
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Umso mehr freut es mich, dass Sie das Handwerk im 
Rahmen des SCHKOLA-Bildungskongresses in den 
Mittelpunkt rücken. Denn das Handwerk ist voller 
spannender Berufe. Von A wie Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bis hin zu Z wie 
Zweiradmechatroniker reicht die Palette der über 130 
Berufe im Handwerk. Eine Reihe von diesen – wie den 
des Tischlers, den des Fotografen und den des Brauers – 
können Sie im Rahmen des Kongresses ausprobieren.

Doch generell gilt an 365 Tagen im Jahr: Haben Sie den 
Mut sich auszuprobieren und ermutigen Sie auch Ihre 
Kinder und Schüler das Gleiche zu tun. Ermutigen Sie 
sie zum Beispiel zu Praktika. Denn nur so findet man 
heraus, was einem gefällt. Das lange Grübeln hingegen 
hat noch keinen weitergebracht. „Such Dir deinen Beruf 
aus, bevor deine Eltern es tun“, heißt ein Spruch, mit 
dem das Handwerk um Jugendliche wirbt. 

Der Berufsorientierung an den Schulen fällt die Auf-
gabe zu, über die Vielfalt dualer Ausbildungsberufe 
zu informieren und die Jugendlichen bei der Auswahl 
eines ihren Eignungen und Neigungen entsprechenden 
Ausbildungsberufs zu unterstützen. Entscheidend für 
eine erfolgreiche Berufsorientierung sind dabei eine 
individuelle Beratung der jungen Menschen und die 
Bereitstellung qualifizierter Informationen.

Auch die Innungen beteiligen sich maßgeblich an diesen 
Beratungen. Informationsveranstaltungen für Schü-
ler, Eltern und Lehrer räumen manches Vorurteil von 
vermeintlich unattraktiven und veralteten Berufen aus 
dem Weg und weiten den Blick auf die technologischen 
Entwicklungen und neuen Dienstleistungsaspekte im 
Handwerk. So ist das Handwerk immer auch stark prä-
sent im Rahmen des Insidertreffs, der Ausbildungsmes-
se im Landkreis Görlitz. Innungen und Firmen zeigen 
dort Ausbildungsmöglichkeiten für junge Menschen 
aus der Region auf. Ebenso bietet die Lehrstellenbörse 
der Handwerkskammer Dresden (www.hwk-dresden.de/
einfachmachen) eine stets aktuelle Übersicht über freie 
Praktika- und Lehrstellenplätze.

Sie sehen: Das Handwerk steht gern bereit. Denn was 
für das Handwerk ein Beitrag zur Sicherung des Fach-
kräftebedarfs ist, ist für die Schüler und Eltern ein 
lohnender Blick über den Tellerrand in eine Branche mit 
abwechslungsreichen und attraktiven Karrierechancen.

Dr. Knut Scheibe

GRUSSWORT 23



SLOVO PATRONA4

Zažít řemeslo, objevit řemeslo

Ekonomická síla od vedle a vyučující z regionu – to je 
řemeslo. Ve více než 4 500 podnicích v okresu Görlitz se 
řemeslu učí více než 800 mladých lidí.

Učni se vzdělávají, zkoušejí, občas chybují a často 
přicházejí s vlastními nápady. Aktivně se zapojují, 
každý dle svého, stejně jako děti a mládež ve Vašich 
SCHKOLA-školách.

Volba vhodného (učňovského) oboru je klíčovým bo-
dem v životě každého mladého člověka.  Je základem 
úspěšného vzdělání i pracovní kariéry.

Při rozhodování hraje škola velmi důležitou roli: Zde 
se žáci učí pro život, zde poznávají své slabé i silné 
stránky, zde si vyměňují své zkušenosti, zde jim učitelé 
radí, zde se prvně utváří jejich profesní budoucnost.

Tím více mě těší, že je právě řemeslo středobodem 
SCHKOLA vzdělávacího kongresu. Neboť řemeslo nabízí 
mnohá zajímavá povolání. Od mechanika sanitární, 
topenářské a klimatizační techniky po mechanika 
dvoukolových vozidel - paleta řemesel nabízí přes 130 
různých profesí. Mnohé z nich si můžete v rámci kongre-
su vyzkoušet – například práci truhláře, fotografa nebo 
sládka.

A přece platí 365 dní v roce: Mějte odvahu zkoušet nové 
věci a povzbuzujte v tom i své děti a žáky. Dodejte jim 
například kuráž k tomu, aby absolvovali stáž. Neboť 
jen tak zjistí, co je doopravdy baví a zajímá. Zdlouhavé 
hloubání ještě nikomu nepomohlo. „Vyber si své po-
volání, než to udělají tvoji rodiče“, říká rčení, na které 
řemeslo láká mládež.

Úkolem škol je především informovat žáky o rozma-
nitých možnostech duálního vzdělávání a podporovat 
je při výběru povolání, které odpovídá jejich schopnos-
tem a nadání. Rozhodujícími faktory pro úspěšný vstup 
do pracovního života jsou individuální poradenství a 
přístup k ověřeným informacím.



Na poradenství se významně podílejí i cechy. Infor-
mační schůzky pro žáky, rodiče i učitele odstraňují něk-
teré předsudky vůči údajně neatraktivním a zastaralým 
oborům a poukazují na technický pokrok a nově užívané 
principy v řemeslném odvětví. Proto jsou řemesla vždy 
zastoupena na vzdělávacím veletrhu „Insider“ v okrese 
Görlitz. Cechy a firmy zde mladým uchazečům předsta-
vují učňovské obory z regionu. 

Burza učňovských míst řemeslné komory Drážďany 
(www.hwk-dresden.de/
einfachmachen) nabízí aktuální přehled volných 
učňovských míst a stáží.

Jak můžete vidět: Řemeslo se stále rozvíjí. Neboť to, co 
přispívá k zajištění kvalifikovaných pracovních sil, je pro 
žáky a jejich rodiče užitečný náhled do odvětví s rozma-
nitými kariérními možnostmi.

Dr. Knut Scheibe
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Ute Wunderlich

Geschäftsführerin 
der SCHKOLA gGmbH
Ředitelka SCHKOLA gGmbH

HandwERk LEBEN

Hat das Handwerk wirklich goldenen Boden?

Die Oberlausitz auf beiden Seiten der Grenzen ist histo-
risch geprägt von vielen Handwerken wie Weberei, auch 
Tischlerei, Kokosmattenherstellung, ... 

Globalisierung und Digitalisierung haben das Hand-
werk und auch die Region verändert und geprägt. Im 
ländlichen Raum kommt eher der Wunsch das Altbe-
währte zu lassen oder die Vergangenheit zu romantisie-
ren. 

Aber trägt es auch eine Region, die von Abwanderung 
und Schließung von Handwerkszweigen gezeichnet ist, 
die die Jugend immer noch verliert, die aber auch die 
mittlere Jugend wieder zurückgewinnt?

Der Bildungskongress hat sich dieser Frage gewidmet 
und soll das alte und neue Handwerk verbinden. Hand-
werk hat meiner Meinung nach, nach wie vor goldenen 
Boden. Glänzend Gold, glänzend für die einmalige 
Region der Dreiländerregion. 

Der Bildungskongress schaut über die Grenzen hinweg 
und verbindet Menschen aus Deutschland, Polen und 
Tschechien mit ihrer Historie und mit ihrer Zukunft. 
Er soll die Jugend in diesen Prozess mitnehmen. Dabei 
heißt es nicht, weg von Computern und Aktenschrän-
ken, sondern Verschmelzen von Werkstätten, lauten 
Maschinen, Handarbeit mit der digitalen Welt. 

Das Handwerk ist der goldene Boden für das Unterneh-
mertum. Handwerk ist wichtig für die Industrie, für Ver-
triebsstrukturen, für die Marktwirtschaft. Durch das 
Handwerk gibt es das Rad und die Dampfmaschine, gibt 
es Bier und Brot. Das Handwerk, welches Menschen im 
Laufe ihrer Entwicklung mitbrachten, veränderte die 
Landschaft, so auch die Oberlausitz. 

Foto: Mario Heinke



Das Handwerk war Kulturträger, Behältnis für Traditio-
nen, ein Gefäß des Wissens, über Generationen gehütet 
und aufbewahrt. Es steht immer noch ganz am Anfang 
eines Geschäftsgebarens, am Beginn der Marktwirt-
schaft. Kultur, Tradition und Handwerk einer Region 
wie der Oberlausitz lassen sich nur schwer trennen. Be-
geben sie sich auf eine Zeitreise und probieren Sie sich 
im Handwerk aus. Es wird sie bereichern. Ich wünsche 
Ihnen viel Freude dabei.

Ihre Ute Wunderlich
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Zažijte řemesla

Má řemeslo opravdu zlaté dno?

Horní Lužici na obou stranách její hranice v minulosti 
ovlivnilo mnoho řemeslných odvětví jako například 
tkalcovství, truhlářství, výroba kokosových rohoží,... 

Proces globalizace a digitalizace změnil nejen řemeslo 
jako takové, ale i celý region. Ve venkovských oblastech 
se častěji upouští od časem osvědčených postupů nebo 
se minulost naopak až příliš romantizuje.

Vyznačuje se tím i region poznamenaný odlivem obyva-
tel a uzavíráním podniků, region, z kterého mladí lidé 
sice stále odcházejí, ale novou generaci si naopak zvonu 
získává?

Vzdělávací kongres se této otázce věnoval. Jeho cílem 
je propojit staré řemeslo s tím novým. Řemeslo má dle 
mého názoru stále zlaté dno. Lesklé zlato, zářící pro 
jedinečný region trojmezí.

Vzdělávací kongres přesahuje hranice a spojuje tak 
obyvatele Německa, Polska a České republiky s jejich 
minulostí i budoucností. 
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Do tohoto procesu chceme zapojit právě mládež. 
Neznamená to však odklon od počítačů, nýbrž spojení 
světa hlasitých strojů a ruční práce v dílnách se světem 
digitálním.

Řemeslo je zlaté dno podnikání. Řemeslo je důležité pro 
průmysl, pro prodej, pro tržní ekonomiku. Díky řemeslu 
máme kolo i parní stroj, máme pivo i chléb. Řemeslo, 
které si lidé v průběhu svého vývoje osvojili, změnilo 
krajinu kolem nás a stejně tak Horní Lužici.

Řemeslo v sobě po generace uchovávalo kulturní 
zvyklosti, tradice a znalosti. Stojí na samém počát-
ku podnikání, na počátku tržní ekonomiky. Kultura, 
tradice a řemesla jsou s regionem jako je Horní Lužice 
pevně spjaté. Vydejte se na cestu časem a vyzkoušejte 
si různá řemesla. Obohatí Vás to. Přeji Vám přitom 
spoustu zábavy.

Vaše Ute Wunderlich
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08:30 Uhr

Ablauf

Einlass/ Vstup

Mittagspause
Polední pauza

Workshops 1. Phase
Workshopy 1. část

Ausklang mit Kaffee 
und Kuchen
Zakončení s kávou a 
koláčem

Workshops 2. Phase
Workshopy 2. část

09:00 – 09:30 Uhr

09:45 – 12:15 Uhr

12:15 – 13:00 Uhr

13:00 – 15:30 Uhr

ab/ od 15:30 Uhr

Eröffnungsvortrag
Úvodní slovo



 Workshops auf dem SCHKOLA-Gelände 
Workshopy na půdě SCHKOLA

2 WORKSHOP-ÜBERSICHT 
PŘEHLED WORKSHOPŮ10

Außenworkshops 
workshopy mimo prostory 

Kreativ mit Holz
Kreativně se dřevem

Mario Hennig

Herstellung von Bier - 
2 Kurszeiten zur Auswahl: 
8-14 Uhr od. 14-20 Uhr
Vaření piva – 2 časy na výběr: 
8 - 14 nebo 14 - 20 hod

Brauerei Kokour

Bogenbau Manau
Výroba luku z ratanu

Sebastian Renner

Einstieg in die Imkerei
- Grundlagen der Bienenhaltung
Základy včelařství - chov včel

René Schieback

Kalligrafi e und Lettering 
Kaligrafi e a lettering 

Frank Niemann

„Wir tischlern eine Bank“
+ Schnupperkurs Dachdeckerei
„Vyrobme si lavičku!“ 
+ základy pokrývačství

Frank Pohl

Kreatives Gestalten mit Kräutern 
Kreativní tvoření s bylinkami

Christine Cieslak

Arbeiten mit Naturstein 
Práce s přírodním kamenem

Andreas Richter

„Gute Bilder müssen kein Zufall 
sein!“
„Dobré fotky nemusejí být jen 
náhoda!“
Jens Böhme

Grundlagenworkshop Schmieden
Základy kovářství

Paul Kiesbye

Farbenspiel - Intuitives Malen 
Hra s barvami – intuitivní malba

Jaqueline Plesky

 Alter Tradition neuen  
 Glanz gegeben. 

Und? Was hast du heute gemacht?

 

HANDWERK.DE   Christoph, Maler und Lackierer

Brot backen
Pečení chleba

Bäckerei Becke



 Alter Tradition neuen  
 Glanz gegeben. 

Und? Was hast du heute gemacht?

 

HANDWERK.DE   Christoph, Maler und Lackierer
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Kalligrafi e und Lettering - 
die zauberhafte Welt der 
Buchstaben

Inhalt:

Die Teilnehmer werden mit den Arbeits-
geräten der Kalligrafi e und des Letterings 
vertraut gemacht und arbeiten mit den 
entsprechenden Schriften.
Im Ergebnis des Workshops entsteht ein 
Leporello (Buch in Zieharmonika-Faltung) 
und ein Schriftblatt.

Teilnehmer: 
max. 15 Personen

Bitte mitbringen:
Benötigt wird  eine Federtasche, Dreieck, 
Radiergummi, Notizheft und ein Lineal 
(30cm).

Kaligrafi e a lettering – 
kouzelný svět písmen

Obsah:

Účastníci se seznámí nejen s pomůckami 
kaligrafi e a letteringu, vyzkouší si i jak 
pracovat s odpovídajícími fonty. Výsledkem 
workshopu bude leporelo (harmonikově 
skládaná kniha) a kaligrafi cký obraz.

Účastníci: 
max. 15 osob

S sebou:
Budete potřebovat penál, trojúhelník, 
gumu, poznámkový blok a pravítko (30 cm).

Frank Niemann 
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Kaligrafie a lettering – 
kouzelný svět písmen

Obsah:

Účastníci se seznámí nejen s pomůckami 
kaligrafie a letteringu, vyzkouší si i jak 
pracovat s odpovídajícími fonty. Výsledkem 
workshopu bude leporelo (harmonikově 
skládaná kniha) a kaligrafický obraz.

Účastníci: 
max. 15 osob

S sebou:
Budete potřebovat penál, trojúhelník, 
gumu, poznámkový blok a pravítko (30 cm).

Christine Cieslak

Außenworkshop/ workshop mimo prostory
LEBENs(T)RÄUME e.V.

Ernst-Thälmann-Str. 38 • 02727 Ebersbach-Neugersdorf

Kreatives Gestalten mit Kräutern Kreativní design s bylinkami
Obsah:

Poznáte místní bylinky a dozvíte se, kde se vyskytují, 
jaké mají vlastnosti i to, jak je využít v domácí lékár-
ničce a kuchyni. 
Seznámení s místními bylinkami, místem jejich výs-
kytu, vlastnostmi, užitím v lékárničce i kuchyni a 
kreativní bylinkové tvoření. Vytvoříte si plstěné kuličky, 
uvážete bylinkovou kytičku a dozvíte se o pohádkách 
a hrách, které se k bylinkám pojí. Jde především o 
praktické použití bylinek při práci s dětmi i dospělými.

Účastníci: 
max. 16 osob
S sebou:
Přineste si prosím podsedák (polštářek na sezení), 
kapesní nůž, nůžky a psací potřeby.

Inhalt:

Kennenlernen heimischer Kräuter, Standort, Eigen-
schaften, Anwendung in Hausapotheke und Küche und 
um das kreative Gestalten mit ihnen. Dabei werden 
Filzkugeln entstehen, Kräuterbuschen gebunden, Mär-
chen und Spiele zu den Kräutern erfahren und es geht 
um Praxisbespiele  für den Einsatz von Kräutern  in der 
Arbeit mit Kindern und Erwachsenen.

Teilnehmer: 
max. 16 Personen

Bitte mitbringen:
Benötigt wird ein Sitzkissen, Taschenmesser, Schere, 
und Schreibsachen.

REFERENTEN/  
ŠKOLITELÉ
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Jens Böhme

„Gute Bilder müssen kein Zufall 
sein!“

„Dobré fotky nemusejí být jen 
náhoda!“

Inhalt:

Eine kurze theoretische Einführung und 
viele praktische Tipps, sowie Übungen der 
Aufnahmetechnik übermitteln Reiz und 
Anspruch der Fotografi e.

• technische Einführung/ Einstellungen
• Bildgestaltung & Gestaltungsregeln
• Hilfsmittel, Aufheller, Blitzlicht
• Bildbesprechung

Teilnehmer: 
max. 10 Personen

Bitte mitbringen:
Benötigt wird ein Aufnahmegerät - Fotoka-
mera oder Smartphone.

Obsah:

Krátký teoretický úvod a mnoho praktických 
rad, stejně jako procvičení snímacích 
postupů Vám pomohou pochopit půvab i 
náročnost fotografi e.

• technický úvod/nastavení 
• kompozice & pravidla
• po můcky, odrazné desky, blesk 
• diskuse o fotografi ích
 
Účastníci: 
max. 10 osob

S sebou:
Své vlastní zařízení – fotoaparát nebo 
smartphone.
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Grundlagenworkshop Schmieden Základy kovářství

Inhalt:

Im Verlauf des Workshops wird grundlegendes Wissen 
zum Werkstoff Stahl und dessen Verarbeitung vermit-
telt. Darüber hinaus werden die Teilnehmenden unter-
schiedliche Schmiedewerkzeuge und deren Anwendung 
kennenlernen, sowie selbst Praxiserfahrungen sam-
meln.

Teilnehmer: 
max. 8 Personen

Bitte mitbringen:
Empfehlenswert ist das Tragen von festem Schuhwerk 
(möglichst Leder) und arbeitsgemäßer Bekleidung (kei-
ne kurzen Hosen, kurze Ärmel).

Obsah:

V průběhu workshopu získáte základní informace o 
oceli jako surovině i o jejím zpracování. Dozvíte se, jaké 
nářadí se ke zpracování oceli používá, a vyzkoušíte si ho 
v praxi. 

Účastníci: 
max. 8 osob

S sebou:
Doporučujeme pevnou obuv (nejlépe koženou) a praco-
vní oděv (dlouhé kalhoty, vrchní část oděvu s dlouhým 
rukávem).

Außenworkshop/ workshop mimo prostory 
Metall- und Holzarbeiten Paul Kiesbye

 Rudolf-Breitscheitscheid-Straße 37
02727 Ebersbach-Neugersdorf

Paul Kiesbye
„Dobré fotky nemusejí být jen 
náhoda!“

Obsah:

Krátký teoretický úvod a mnoho praktických 
rad, stejně jako procvičení snímacích 
postupů Vám pomohou pochopit půvab i 
náročnost fotografie.

• technický úvod/nastavení 
• kompozice & pravidla
• po můcky, odrazné desky, blesk 
• diskuse o fotografiích
 
Účastníci: 
max. 10 osob

S sebou:
Své vlastní zařízení – fotoaparát nebo 
smartphone.
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Außenworkshop/ workshop mimo prostory
Hänischmühle 22

02796 Jonsdorf

Andreas Richter

Arbeiten mit Naturstein Práce s přírodním kamenem

Inhalt:

Arbeiten mit Naturstein , Mitnahme des 
gearbeiteten Stückes, z.B. ein Sandstein-
plattenstück mit selbst eingehauenen 
Initialen. 

Unter Absprache kann nach Ende des 
Kurses weiter am Stück gearbeitet werden 
oder etwas anderes nach eigenen Ideen 
gestaltet werden.

Teilnehmer: 
max. 8 Personen

Bitte mitbringen:
Empfehlenwert ist das Tragen von festem 
Schuhwerk und arbeitsgemäßer Bekleidung.

Obsah:

Práce s přírodním kamenem, opracovaný 
kámen Vám zůstane, např. kus pískovce s 
Vámi vytesanými iniciály.

Po dohodě je možné pokračovat v práci i 
po skončení kurzu či vytvořit něco dle 
vlastní fantazie.

Účastníci: 
max. 8 osob

S sebou:
Doporučujeme pevnou obuv a pracovní 
oděv.
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Práce s přírodním kamenem

Obsah:

Práce s přírodním kamenem, opracovaný 
kámen Vám zůstane, např. kus pískovce s 
Vámi vytesanými iniciály.

Po dohodě je možné pokračovat v práci i 
po skončení kurzu či vytvořit něco dle 
vlastní fantazie.

Účastníci: 
max. 8 osob

S sebou:
Doporučujeme pevnou obuv a pracovní 
oděv.

Jaqueline Plesky

Farbenspiel - Intuitives Malen Hra s barvami – intuitivní malba

Inhalt:

Wecke in dir die Fähigkeit, dich dem Fluss des Malens 
hinzugeben. Spiele voller Abenteuerlust und Lebens-
freude mit den Farben. In entspannter Atmosphäre be-
geben wir uns auf eine meditative Reise zu uns selbst. 
Wir arbeiten mit Acrylfarben, Öl- und Pastellkreiden 
auf großen Acrylpapieren und Leinwänden. 

Teilnehmer: 
max. 10 Personen

Bitte mitbringen:
Benötigt wird bequeme Kleidung, ein altes T-Shirt oder 
eine Schürze und eine Decke für die Meditation.

Obsah:

Probuď v sobě umělce a nech se unášet řekou vlastní 
fantazie. Je to hra plná dobrodružství, barev a radosti 
ze života. V uvolněné atmosféře se vydáme na duchovní 
cestu k sobě. Malujeme akrylovými barvami, olejovými 
pastely a křídami na papír i plátno.

Účastníci: 
max. 10 osob

S sebou:
Pohodlné oblečení, staré tričko nebo zástěru a deku na 
meditaci.
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Frank Pohl

„Wir tischlern eine Bank!“ 
+ Schnupperkurs Dachdeckerei

Inhalt:

Gemeinsam wird an einer Bank gearbeitet, 
gehobelt, gemessen, gesägt, gestemmt und 
geschliffen.
Zudem wird frische Zirbelkiefer gehobelt, 
die Späne zu Duftsäckchen verarbeitet.

Die angrenzende Dachdeckerei Hilse bie-
tet einen kleinen Exkurs in ihr Gewerk und 
macht Lust auf mehr.

Teilnehmer: 
max. 4 Personen

Bitte mitbringen:
Empfehlenswert ist das Tragen von festem 
Schuhwerk und arbeitsgemäßer Bekleidung, 
die auch verschmutzen kann.

Obsah:

Společně si vyrobíme lavičku, budeme 
hoblovat, měřit, řezat a brousit. 

Z hoblin borovice si vyrobíme vonné 
pytlíčky.V sousedním pokrývačství 
Hilse si vyzkoušíme i jejich řemeslo.

Účastníci: 
max. 4 osoby

S sebou:
Doporučujeme pevnou obuv a vhodný
 pracovní oděv.

„Vyrobme si lavičku!“ 
+ základy pokrývačství

Außenworkshop/ workshop mimo prostory 
Tischlerei Pohl

 Martin-Niemöller-Straße 32
02730 Ebersbach-Neugersdorf
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Obsah:

Společně si vyrobíme lavičku, budeme 
hoblovat, měřit, řezat a brousit. 

Z hoblin borovice si vyrobíme vonné 
pytlíčky.V sousedním pokrývačství 
Hilse si vyzkoušíme i jejich řemeslo.

Účastníci: 
max. 4 osoby

S sebou:
Doporučujeme pevnou obuv a vhodný
 pracovní oděv.

„Vyrobme si lavičku!“ 
+ základy pokrývačství

Außenworkshop/ workshop mimo prostory 
Tischlerei Pohl

 Martin-Niemöller-Straße 32
02730 Ebersbach-Neugersdorf

René Schieback

Inhalt:

Es werden die benötigten Grundlagen erläutert, eigene 
Bienenvölker zu halten. Wie funktioniert der Superor-
ganismus Biene? Worauf kommt es an beim Start in die 
eigene Imkerei? Welche Arbeitsschritte sind über das 
Jahr notwendig? Was ist bzgl. Krankheiten zu beachten 
usw. Am Nachmittag geht es direkt an die Bienen.

Teilnehmer: 
max. 30 Personen

Bitte mitbringen:
Empfehlenswert ist das Tragen entsprechender Be-
kleidung und  eventuell eines  Gesichtsschleiers, falls 
vorhanden.

Einstieg in die Imkerei - 
Grundlagen der Bienenhaltung

Obsah:

Vysvětlíme si základní postupy a principy potřebné 
pro chov vlastních včelstev. Jak funguje takový super-
organismus jako je včela? Na co si dát pozor, když se 
včelařením teprve začínáte? Co je třeba během roku 
udělat? Co si pohlídat v souvislosti s nemocemi atd. 
Odpoledne půjdeme přímo ke včelám.

Účastníci: 
max. 30 osob

S sebou:
Vhodný oděv, popřípadě včelařskou kuklu.

Základy včelařství - chov včel

Außenworkshop/ workshop mimo prostory 
LEBENs(T)RÄUME e.V.
Ernst-Thälmann-Str. 38

02730 Ebersbach-Neugersdorf
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Sebastian Renner

Bogenbau Manau Výroba luku z ratanu

Inhalt:

Aus Rattanholz wird ein eigener Bogen mit 
dazugehörigem Pfeil gebaut. Anschließend 
gibt es eine Einführung in das intuitive 
Bogenschießen.

In diesem Seminar werden die Grundlagen 
des traditionellen Bogenbaus lebendig und 
praxisnah vermittelt, dabei entsteht ein 
hochwertiger Vollholzbogen. 

Teilnehmer: 
max. 10 Personen

Bitte mitbringen:
Empfehlenswert ist das Tragen von festem 
Schuhwerk und arbeitsgemäßer 
Bekleidung.

Obsah:

Z ratanového dřeva si vyrobíte luk i šíp. 
Následovat bude úvod do intuitivní lu-
kostřelby.

Na tomto kurzu se živou a praktickou for-
mou seznámíte s tradiční výrobou 
luku. Výsledkem je pak velmi kvalitní 
celodřevěný luk.

Účastníci: 
max. 10 osob

S sebou:
Doporučujeme kvalitní pevnou obuv a
 pracovní oděv.
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Obsah:

V pivovaru Kocour ve Varnsdorfu získají účastníci 
profesionální a ucelené informace týkající se vaření 
piva. Seznámí se s celým procesem, nejdůležitější 
kroky budou detailně vysvětleny a mnohé z nich prožijí 
doslova všemi smysly. Je možné navštívit i pivovarskou 
restauraci.

Účastníci:   S sebou: 
někdy max. 5 osob  Vhodný oděv.

Inhalt:

In der Brauerei Kocour in Varnsdorf bekommen die 
Teilnehmer einen professionellen und umfassenden 
Einblick in das Bierbrauen. Der Braudurchgang wird 
nahezu gänzlich begleitet, die wichtigsten Schritte er-
klärt und mit allen Sinnen erlebt. Es besteht vor Ort die 
Möglichkeit im braueigenen Restaurant einzukehren.

Teilnehmer: 
je max. 5 Personen

Bitte mitbringen:
Empfehlenswert ist das Tragen entsprechender Beklei-
dung.

Herstellung von Bier
Achtung Kurszeiten:
8 - 14 Uhr oder 14 - 20 Uhr

Vaření piva 
Pozor, dva časy konání: 
8 - 14 nebo 14 - 20 hod

Außenworkshop/ workshop mimo prostory 
Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o

Rumburská 1920
407 47 Varnsdorf

Výroba luku z ratanu

Obsah:

Z ratanového dřeva si vyrobíte luk i šíp. 
Následovat bude úvod do intuitivní lu-
kostřelby.

Na tomto kurzu se živou a praktickou for-
mou seznámíte s tradiční výrobou 
luku. Výsledkem je pak velmi kvalitní 
celodřevěný luk.

Účastníci: 
max. 10 osob

S sebou:
Doporučujeme kvalitní pevnou obuv a
 pracovní oděv.

Brauerei Kocour
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Mario Hennig

Kreativ mit Holz Kreativně se dřevem

Obsah:

Společně vyřežeme moudrou sovu a 
ozdobíme ji nápisem.

Budeme pracovat například s pilkou a 
bruskou. Přírodní dřevo má mnoho podob, 
které si společně ukážeme.

Účastníci: 
max. 8 osob

S sebou:
Doporučujeme pevnou obuv a 
pracovní oděv.

Inhalt:

Gemeinsames Schnitzen einer Büchereule, 
verziert mit einem Schriftzug.

Gearbeitet wird beispielsweise mit Säge 
und Schleifmittel, der Naturstoff Holz hat 
viele Facetten die gemeinsam ans Licht 
gebracht werden.

Teilnehmer: 
max. 8 Personen

Bitte mitbringen:
Empfehlenswert ist das Tragen von festem 
Schuhwerk und arbeitsgemäßer 
Bekleidung.



 Wieder mal die  
 Welt gerettet. 

Und? Was hast du heute gemacht?

 

HANDWERK.DE   Sandra, Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Kreativně se dřevem

Obsah:

Společně vyřežeme moudrou sovu a 
ozdobíme ji nápisem.

Budeme pracovat například s pilkou a 
bruskou. Přírodní dřevo má mnoho podob, 
které si společně ukážeme.

Účastníci: 
max. 8 osob

S sebou:
Doporučujeme pevnou obuv a 
pracovní oděv.



10 REFERENTEN/ 
ŠKOLITELÉ24

Bäckerei Becke

Brot backen Pečení chleba

Obsah:

Kurz pečení chleba a housek. Pekařství 
Becke z Ebersbachu-Neugersdorfu Vás 
krok za krokem provede tímto tradičním 
řemeslem. 
Všechny získané teoretické znalosti pak 
ihned využijete v praxi.

Účastníci: 
max. 8 osob

S sebou:
Doporučujeme pevnou obuv a 
pracovní oděv.

Inhalt:

Intensivkurs im Brot und Brötchen backen. 
Die Bäckerei Becke aus Ebersbach-Neugers-
dorf führt mit Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen durch dieses traditionelle Handwerk. 
Theoretische Abhandlungen mit allem Wis-
senswerten rund um`s Brot und die prakti-
schen Umsetzung runden den Workshop ab.

Teilnehmer: 
max. 10 Personen

Bitte mitbringen:
Empfehlenswert ist das Tragen von festem 
Schuhwerk und arbeitsgemäßer 
Bekleidung.
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Pečení chleba

Obsah:

Kurz pečení chleba a housek. Pekařství 
Becke z Ebersbachu-Neugersdorfu Vás 
krok za krokem provede tímto tradičním 
řemeslem. 
Všechny získané teoretické znalosti pak 
ihned využijete v praxi.

Účastníci: 
max. 8 osob

S sebou:
Doporučujeme pevnou obuv a 
pracovní oděv.
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ANSPRECHPARTNER/ KONTAKT

PREIS/ CENA

ANMELDUNG/ PŘIHLÁŠKY

PARKEN/ PARKOVÁNÍ

Die Anmeldung ist unter www.schkola.de möglich.
Bezahlung und Abholung der Tickets erfolgt in dem von Ihnen ausge-
wählten Schulbüro.
Přihlásit se můžete na internetové stránce www.schkola.de. Vstu-
penky zaplatíte a vyzvednete ve Vámi vybrané kanceláři.

An der Schule und in den Nebenstraßen gibt es nur eine begrenzte An-
zahl Parkplätze. Bitte nutzen Sie deshalb den öffentlichen Parkplatz 
am Spree-Eck, unmittelbar an der B99. Dieser liegt gegenüber der Bahn-
hofsstraße 4. Die Schule ist von dort in wenigen Minuten zu erreichen.
V areálu školy a přilehlých ulicích je počet parkovacích míst omezen. 
Využijte prosím veřejné parkoviště u „Spree-Eck“, přímo na B99, naproti 
„Bahnhofsstraße 4“. Škola je odtud vzdálená pouze několik minut 
chůze.
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Nicole Binsch

Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
der SCHKOLA gGmbH
Marketing/styk s veřejností pro SCHKOLA 
gGmbH

Alle Teilnehmer: 10 € inkl.  Verpflegung
Všichni účastníci: 10 € včetně občerstvení

Teilnehmer an Außenworkshops erhalten auf Bestellung ein 
Lunchpaket beim Eröffnungsvortrag.
Účastníci workshopů mino prostory SCHKOLY dostanou po 
předchozí objednávce během zahájení obědový balíček.

Ina Zscherper

Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
der SCHKOLA gGmbH
Marketing/styk s veřejností pro SCHKOLA 
gGmbH

www.schkola.de
marketing@schkola.de

0 35 83 / 70 20 44

SCHKOLA gGmbH
Bildungskongress
Schulstraße 13
02730 Ebersbach-Neugersdorf OT Ebersbach



 VONEINANDER LERNEN. 
 MITEINANDER LEBEN.

Dieses Projekt wird gefördert durch die Europäische Union, 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.


