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jádu - Co to je?
jádu je nový česko-německý portál mládeže Goethe-Institutu Praha.
Nemluvíš německy? Nevadí! jádu je dvoujazyčné. Autoři píší a mluví svou mateřštinou. Německé
příspěvky se překládají do češtiny a naopak. Tím je jádu platformou pro ty, co se chtějí dozvědět víc
o sousední zemi, a virtuálním místem pro ty, kteří chtějí poznat svou zemi z jiné perspektivy.
Na jádu najdeš docela malé příběhy, které možná jednou budou velké, stejně tak i velké příběhy,
které byly na počátku malé. Příběhy všedních dní a takové, které člověk zažije pravděpodobně jen
jednou. Příběhy z Česka a Německa. Vyprávíme je tobě!

jádu – Co to znamená?
jádu může znamenat mnohé.
Podle toho, jestli mluvíš německy nebo česky nebo oběma jazyky, znamená „Ich und Du“ („Já a Ty“),
„Ja, Du bist gemeint!“ („Ano, ty!“) nebo také „Já (j)du“... Co ale znamená jádu pro tebe?

jádu – O co jde?
jádu nabízí ve třech tematických rubrikách a prostřednictvím pravidelně se střídajícího tématu
reportáže a zprávy stranou novinářského mainstreamu.

◉ TÉMA
jádu nasazuje každý čtvrtý až šestý týden hlavní téma.
V různých příspěvcích se budeme zabývat kulturními, společenskými a politickými tématy z různých
úhlů pohledu. Tím dáme prostor různým názorům k důležitým aktuálním otázkám. V čem se liší česká
perspektiva od té německé? Lze vůbec ještě tento rozdíl dělat? jádu ti na to dá odpovědi.
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◉ KULTURA
Mladé skupiny, které zná neprávem už jen málokdo. Recenze aktuálních filmů. Trendy z oblasti módy
a designu. Vyznání umělců nebo pozorovatelů kulturní scény... Existuje toho spousta zajímavého,
nového, neobvyklého a povzbuzujícího v kulturním životě jak v Česku, tak v Německu. A nejsou to
vždy věci, které člověku okamžitě padnou do oka. Na jádu můžeš objevit zdánlivě malé věci.

◉ JOB
Ať už úspěšný mladý podnikatel nebo věčný praktikant. Ať už žák, učeň nebo student. Ať už pracující
na volné noze nebo nezaměstnaný. Ať už v Pardubicích nebo ve Frankfurtu. Odkud seženeme peníze,
tím si láme hlavu každý z nás. Přeci jen musí tuto věc nějak vyřešit kdokoli. Pro některé je však
neplacené angažmá a pocit „dobrého skutku“ více hodný úsilí než nacpaná peněženka. Na jádu si
každý přijde na svůj „výtěžek“.

◉ ŽIVOT
Nalevo, napravo, nahoře, dole, uvnitř, venku... Je řada možností, jak lze definovat náš vztah ke
společnosti. A je mnoho možností, jak lze tento vztah vyjádřit a žít. Jenže můžeme opravdu něco
změnit nebo jen tomu věříme? Nebo: věříme možná, že bychom stejně nic nedokázali změnit, a
přitom nevidíme, kolik můžeme skutečně ovlivnit? A jaké to vlastně bylo dřív? Existují rozdíly mezi
Českem a Německem? O to všechno a ještě více jde na jádu.

jádu – Kdo to je?
jádu je tým mladých novinářů z Česka a Německa.
A to nejlepší: I ty se můžeš zapojit do realizace jádu! Chceš navrhnout nějaké téma? Chceš něco
napsat, vyfotit, natočit videa nebo zvukový příspěvek? Tak nám zašli mail na
jugendportal@prag.goethe.org s tvým životopisem a s jednou ukázkou tvé práce a pověz nám, co tě
láká na této spolupráci!
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