
Přihláška  

 

Jméno, příjmení 

..................................................................................... 

 

Adresa 

..................................................................................... 

 

Telefon 

..................................................................................... 

 

Mail 

..................................................................................... 

 

Žádám o zajištění ubytování  

ano   ne 

 

Žádám o zajištění jednolůžkového pokoje  

ano   ne 

 

 

Podpis 
....................................................................................... 

Prosím zašlete přihlášku mailem nebo poštou na 

adresu pořadatele v Mnichově (viz zadní strana). 
 

 

 

 

 

 

Místo konání 

Seminář se bude konat v sále radnice v Prachaticích. 

Po příjezdu se prosím přihlašte na radnici, kde se 

dozvíte, ve kterém hotelu budete ubytováni. 

Účastníci semináře mají možnost bezplatného 

parkování na Velkém náměstí, přislušné povolení 

obdržíte rovněž po příjezdu. 

 
 
 

 

Ubytování 
 

Hotel Koruna 

Velké náměstí 48, 383 01 Prachatice 

Telefon: 0042 0603 818426 

koruna@pthotel.cz 

www.pthotel.cz 

 

Hotel Albatros Active Prachatice 

U Stadionu 397, 383 01 Prachatice 

Telefon: 0042 0388 310235 

active.recepce@albatros-pt.cz 

www.hotelalbatros.cz/active 

Fax: 089 / 489 1148 

 

Pořadatel  
 

Kulturreferent für die böhmischen Länder 

im Adalbert Stifter Verein 

Dr. Wolfgang Schwarz 

Hochstr. 8, D – 81669 München 

Telefon 089 / 6227 1635 

Mobil: 0049 160 9314 8932 

schwarz@stifterverein.de 

www.stifterverein.de 

 

Ve spolupráci s městem Prachatice 
 

        
 

 

 

Za podpory: 

 
 

Srdečné pozvání  

na   
 

Seminář na Šumavě 
 

1. – 2.07.2017 
 

Prachatice 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Velké náměsti v Prachaticích 

 

Seminář na Šumavě je přeshraniční akce s tématem 

dějiny a kultura českých Němců, kterou pořádá 

kulturní referent pro české země ve spolku Adalberta 

Stiftera. Původně se tématicky soustředil na historii a 

kulturu Šumavy, později se proměnil v konferenci se 

širším tématickým pohledem. Předmětem diskuze 

jsou hlavně otázky zachování kulturního dědictví 

Němců z Čech, Moravy a Slezska a vnímání česko-

německých dějin na obou stranách hranic.  

Všichni, kteří se zajímají o česko-německé vztahy, 

jsou srdečně zváni zúčastnit se této akce. 

 

 



Letošním tématem jsou otázky kultury a literatury 

Němců za první Československé republiky, jejíž 

stoleté výroči založení si připomínáme v příštím 

roce.  Kteří pražstí německy píšící spisovatelé měli 

užší vztah k Šumavě? Jací dramaturgové, herci a 

divadelní scény dominovali divadelní život Němců 

v Praze a jinde v Čechách? Kdo z řad skladetelů, 

hudebníků a zpěváků se prosadil v německy 

mluvícím okolí? Jak se zacházelo s otázkou jazyka 

při filmových produkcích v této době? 

 

Spisovatel Bernhard Setzwein se Čechami literárně 

zabývá dlouhodobě. Jeho romány Die grüne Jungfer 

(2003, v českém překladu Zelená panna, 2007), Ein 

seltsames Land (2007, Podivná země, česky nevyšel) 

a Der neue Ton (2012, Nový tón, česky nevyšel) se 

těšily oblibě německého publika. Na semináři 

představí svůj nový román Der böhmische Samurai 

(Český samurai), který se věnuje osudu řezenského 

hraběte Johanna Coudenhove-Kalergiho (jeho rodina 

žila v Poběžovicích do roku 1945). Zchudlý hrabě 

„Graf Hansi“ byl v hornofalcké metropoli vnímán 

jako excentrik. Se svým kanibalistickým románem 

Ich fraß eine weiße Chinesin (Žral jsem bílou 

Čiňanku) způsobil v roce 1967 na knižním veletrhu 

ve Frankfurtu nad Mohanem poprask.   

 

Druhý den semináře se věnuje nejprve zmizelé 

Šumavě. Mnoho obcí zmizelo z mapy nuceným 

vysídlením českých Němců a zavedením přísně 

hlídaného pohraníčního pásma (v období existence 

železné opony). Emil Kintzl a Jan Fischer budou 

k tomuto tématu prezentovat nový knižní a filmový 

projekt. Na závěr představí starosta Martin Malý 

novou publikaci o Prachaticích. 

 

Přednášky budou simultánně tlumočeny. Změna 

programu vyhrazena. 

 

 

 

Program  

sobota, 1.07.2017 

příjezd a ubytování  

12:30  přivítání a úvodní slovo organizátora 

 

12:45 Veronika Jičinská: Pražští němečtí literári a 

Šumava 
 

Jitka Ludvová:Němečtí divadelníci u 

prezidenta Masaryka 
 

  přestávka na kávu  
 

 Alexander Pointner: Hudební osobnosti v  

kulturním životě českých Němců za První 

republiky  
  

Ivan Klimeš: Nastup zvukového filmu a 

problém jazyka  
 

18:15 večeře 
 

20:00 Bernhard Setzwein: Prezentace nového 

románu Der böhmische Samurai  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

neděle, 2.07.2017 

9.30 Emil Kintzl/Jan Fischer: Zmizelá Šumava. 

Knižní a filmový projekt 
 

10:30   Martin Malý: „Prachatice – obrazy z paměti 

města.“ Prezentace knihy 
 

11:30 shrnutí, ukončení semináře, oběd 
 

  

Informace k přihlášení  

Účastnický poplatek  

činí pro německé účastníky 75 €, pro české 700 Kč 

(bez noclehu 300 Kč). Pro studenty do 26 let platí 

snížený příspěvek: pro německé 25 €, pro české 300 

Kč. Za jednolůžkový pokoj činí příplatek 30 € resp. 

300 Kč (omezený počet pokojů).  

Čeští účastníci hradí poplatek přímo na místě. 

V ceně je zahrnuto:  

jeden nocleh se snídaní, káva o přestávce, večeře 

v sobotu a nedělní oběd.  

 

 

Závazné a včasné přihlášky zašlete prosím do 16. 

června 2016, počet účastníků je omezen, rozhoduje 

datum přihlášky  

 

Storno 

V případě krátkodobého storna ze strany účastníka 

nebude účastnický příspěvek resp. jeho část 

navrácena. 

 

 


