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12ti-bodový plán pro srdce Evropy –
Nový začátek pro česko-bavorské vztahy: poučit se z krize

Shrnutí
Krize ukazuje: Evropská podpora pro příhraniční regiony je nutná jak v rámci očkovací kampaně, tak
i prostřednictvím strukturální pomoci. Bavorsko musí být motorem česko-německých vztahů.
Navrhujeme následující impulsy:
1. Zřízení česko-bavorského koordinátora: Je zapotřebí viditelný spojovací článek mezi Mnichovem,
příhraničními regiony a Prahou. Efektivní zastupování zájmů může být úspěšné pouze tehdy, pokud
budou všechny úrovně propojeny.
2. Společně silní: Pod vedením koordinátora by se přeshraniční sdružení měla zabývat tématy
budoucnosti, ať už jako digitální vůdčí region, v oblastech bezpečnosti, zdraví, dopravy, práce,
vzdělání nebo hospodářství. Cílem je společný životní, hospodářský a pracovní prostor.
3. Posílit česko-bavorskou parlamentní skupinu: Osobní kontakty jsou zejména v době krize
nezbytně nutné. Odolný most mezi členy parlamentu a specializovanými výbory umožňuje efektivní
výměnu.
4. Vytvoření česko-bavorské informační platformy: Cílem je získat dvojjazyčné informace o situaci
v sousední zemi, a tím dosáhnout lepšího porozumění a sounáležitosti, zejména v dobách krize.
5. Zahájení česko-bavorské jazykové ofenzívy: Od mateřské školy až po závěrečnou zkoušku: čeština
musí být součástí učebních osnov. Pouze ti, kteří si rozumějí, mají pochopení jeden pro druhého.
6. Překonávání hranic při zvládání katastrof a řešení krizí: Záchrana a pomoc při katastrofách a také
krizový management se nesmí zastavit na hranicích. Jsou třeba praktická řešení, která dostanou
všechny na jednu loď a staví na již fungujících konceptech.
7. Společné učení v česko-bavorském centru vzdělávání a dalšího vzdělávání: Mezisektorové
kontaktní místo, které poskytuje odpovědi v oblasti přeshraniční práce, je odlehčením pro
zaměstnance a zaměstnavatele. Na obou stranách hranice potřebujeme nejlepší možnosti vzdělávání.
8. Atraktivní předmostí z hraničního pásu: Stávající přeshraniční velká a střední centra musí být
vybavena finančními prostředky, aby mohla dostát své úloze coby stavitelé mostů.
9. Vytvoření spojení s podporou dopravy mezi Českou republikou a Bavorskem: od cyklostezek po
rozvoj železnice: od Hofu po Pasov je třeba celková koncepce a rychlé pokroky.
10. Další rozvoj česko-bavorské vysokoškolské agentury: Cílený rozvoj témat budoucnosti s úzkým
propojením mezi vědou a hospodářstvím. Studenti by měli mít vynikající předpoklady v oblasti
výzkumu, jako digitální pendleři s výbornými kontakty.
11. Využití zelené střechy Evropy: Změny klimatu se nezastaví na hranicích. Chceme být vzorem díky
v celoevropském měřítku jedinečné rekreační a přírodní oblasti a partnerství v oblasti klimatu.
12. Více prostředků pro Česko-německý fond budoucnosti: Naplnění naší společné minulosti
a kultury životem a trvalé posílení vztahů mezi Čechami a Bavorskem prostřednictvím intenzivního
setkávání - zaměření na výměny mládeže, kulturu a dobrovolnictví.

