Vážený pane, Vážená paní,
oslovujeme Vás s nabídkou partnerství při realizaci unikátního projektu

ČESKO-NĚMECKÉ MULTIMEDIÁLNÍ CENTRUM
KDO:
Nadační fond Nové Česko byl založen u příležitosti dvacátého výročí pádu komunismu a věnuje se projektům v oblasti
interaktivního vzdělávání, volnočasových aktivit a v oblasti sociální politiky.
Nadační fond chce změnit a budovat česká muzea, školy či hřiště s použitím nejmodernějších technologií tak, aby byla
opravdu atraktivní pro návštěvníky a ukázala to nejlepší z české historie i geografie. Cílem je během deseti let posunout
Českou republiku na špičku EU v oblasti interaktivního vzdělávání.
Prvním projektem fondu je letos představené interaktivní hřiště, které spojuje počítače s pohybem na čerstvém vzduchu a může sloužit jako doplněk školní výuky. Tento unikátní vzdělávací projekt zaujal ministerstvo školství České republiky natolik, že převzalo nad projektem záštitu. V současné době se připravuje realizace nejen ve velkých městech
ČR, ale také v Dánsku a na Slovensku. Projekt byl nominován na hlavní cenu na prestižním veletrhu GaLaBau v Norimberku v září 2012.
CO:
Druhým projektem Nadačního fondu je zřízení Česko-německého multimediálního centra v Železné Rudě za aktivní
spolupráce sesterské bavorské obce Bayerisch Eisenstein.
Projekt Česko-německého centra, jehož hlavní složkou bude inovativní 5D muzeum a společenské centrum, je
na nejlepší cestě stát nejzajímavější expozicí na pomezí obou republik.
K dosažení cíle disponuje Nadační fond vysoce kompetentním týmem, širokým spektrem inovativních nápadů
podpořených několika patenty a především mimořádným entuziasmem, který ho posouvá neustále kupředu. Designéra a zároveň autora projektu Pavla Tumu inspiroval životní osud muže, který v sobě spojuje německé i české kořeny.

STORY:
Hans-Uwe Worliczka se narodil v roce 1942 do sudetoněmecké rodiny. Z Československa, kde kvůli svému německému
a buržoaznímu původu nesměl studovat, emigroval v roce 1967 do SRN, kde vystudoval práva. Pak pracoval 30 let
v bavorské justici jako státní zástupce, v administraci bavorského ministerstva spravedlnosti, jako ředitel dvou věznic
pro mladistvé a jako docent na odborné vysoké škole.
Po odchodu do výslužby v červenci 2007 začal pracovat jako expert pro “European Consultants Organisation” (ECO)
v různých projektech ve východní Evropě. Hans-Uwe Worliczka komentuje svou motivaci takto: “Jelikož jsem se
intenzivně zabýval celoživotním vzdělaváním, rád jsem přijal nabídku zřizovatele Nadačního fondu Nové Česko a stal
jsem se členem dozorčí rady.
PROČ:
Projekt: studie projektu na vybudování česko – německého centra. Projekt přispěje ke sbližování lidí a institucí
a překonávání bariér mezi oběma státy. Jeho realizace povede k zajištění trvale udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje česko-bavorské příhraniční oblasti. A to v době, kdy v Evropě opět nebezpečně sílí nacionalistické
proudy.
Vedoucí partner projektu:
Partneři projektu: 		

Nadační fond Nové Česko
Město Železná Ruda, Město Bayerisch Eisenstein

POPIS PROJEKTU:
Záměrem předkládaného konceptu je zpracovat studii na vybudování Česko-německého multimediálního centra, které
bude mít dvě části - interaktivní muzeum a společenské centrum.
V muzeu se návštěvník interaktivní formou seznámí s bohatou historií soužití obou sousedů - od osídlení české kotliny Germány a Slovany až po součastnost. Cíl, který Nadační fond Nové Česko sleduje, je prezentovat v interaktivním
muzeu klíčové události česko-německých dějin prostřednictvím technologie 5D. Tato technologie je unikátní tím, že
využívá všech lidských smyslů a vytváří model reálného prostředí. Návštěvník muzea takto doslova prožije určitou část
dějin. 5D technologie a její širší aplikace nabízí i alternativní formy prezentace dějin: návštěvník může díky simulacím
prožít dva možné scénáře dějin, může se dokonce stát součástí dějinného příběhu, čímž expozice dostává mnohem
širší rozměr, než je pouhá prezentace faktů. Tímto způsobem bude muzeum atraktivní napříč generacemi.
Ve společenském centru pak bude prostor pro přednášky, diskuse, promítání filmů apod. Plocha muzea bude zhruba
2000 m2 a navazuje na starou celnici.
Patent technologie 5D je majetkem Nadačního fondu Nové Česko.

KDE?
Stará celnice Alžbětín - Železná Ruda
ZA KOLIK?
Cena studie je odhadovaná na 120 000 eur (neměla by překročit 3% z celkové ceny stavby cca 4 mil. eur). Tvorba studie
je rozdělena na několik etap. Vizualizace, scénáře, studie proveditelnosti, rozpočty, 3D model, odborné poradenství
několika univerzit a krátký spot pro TV. Cílem studie je zaujmout politickou a finanční elitu v obou zemích. A získání
budoucích investorů na stavbu centra. Centrum je navrhováno jako ziskový projekt.
KDY?
Realizace studie je odhadovaná na 9 měsíců od získání finančních prostředků.
Probudili jsme váš zájem? Chcete vědět více? Pak nás kontaktujte!
Pavel Tuma (CZ) +420 608 824757
Hans-Uwe Worlickzka (DE) +49-8251/893458, Mob.Cz.:+420-603 141756
Více na www.novecesko.cz, www.paveltuma.com

