
Přihláška  

 

Jméno, příjmení 

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

 

Adresa 

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

 

Telefon 

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

 

Mail 

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

 

Žádám o zajištění ubytování  

ano   ne 

 

Žádám o zajištění jednolůžkového pokoje  

ano   ne 

 

 

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

Přihlášku prosím zašlete mailem nebo poštou na 

adresu pořadatele v Mnichově (viz zadní strana). 
 

 

 

Místo konání a ubytování 

Seminář se bude konat v Srní v hotelu Srní. Po 

příjezdu se tam prosím přihlašte. Účastníci jsou tam i 

ubytováni. Účastníci semináře mají možnost 

parkovat před hotelem.  

 

Hotely Srní 

Srní 117 

341 94 Srní 

Tel: +420 376 59 9212 

E-mail: rezervace@hotely-srni.cz 

 
 
 

 
 

Srní (Rehberg) na Šumavě 

 

 

 

Pořadatel a vedení semináře 

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 

 

 
 

                 
 

 

 

 

 

 

Za podpory: 

   

 

Srdečné pozvání  

na   
 

Seminář na Šumavě 

 

21.–22. září 2019 
 

 

Srní (Rehberg) 
 
 

 
 

Hans-Dietrich Genscher a Jiří Dienstbier při bourání  

Železné opony. © dpa-Bildarchiv 

 

 

Před 30 lety změnila Evropa tvář: v četných zemích 

se ozývalo volání po svobodě a po konci skličujících 

komunistických režimů. V Československu jsou 

události v listopadu roku 1989 nazývány „Same-

tovou revolucí“. Seminář se textem i obrazem ohlíží 

za změnou politických poměrů, věnuje se ale i dě-

dictví doby Železné opony a otázkám kultury vzpo-

mínání, jako např. fenoménu zaniklých obcí v obdo-

bí Studené války. K tomuto tématu bude představen 

projekt „Historické album Šumavy“ Správy národ-

ního parku Šumava. 

 

mailto:rezervace@hotely-srni.cz


Z českého exilu v německy mluvících zemích vzešlo 

mnoho zajímavých osobností. Rena Dumont, filmař-

ka pocházející z Prostějova, natočila svůj zábavný 

krátký film Honza má pech (2018) poblíž Strakonic 

v jižních Čechách. Ústřední postavou filmu je 

tovární zaměstnanec Hans Himmelreich, který se v 

60. letech musí vydat na cestu do Československa, 

aby tam pohřbil svou zesnulou babičku. Své vlastní 

vzpomínky na emigraci zpracovala Rena Dumont v 

románu Die Paradiessucher (Hledači ráje) (2013). 

 

Český politik a publicista Libor Rouček byl místo-

předsedou Evropského parlamentu a je předsedou 

Česko-německého diskuzního fóra. V roce 1977 

emigroval do Vídně, kde vystudoval politické vědy a 

sociologii. Působil v okruhu tehdejšího rakouského 

spolkového kancléře Bruna Kreisky, později vyučo-

val na univerzitách v Sydney, ve Washingtonu a v 

Pekingu. Představí své memoáry, které v roce 2019 

vyjdou v češtině v nakladatelství Academia. Seminář 

bude zakončen krátkou prezentací knihy vydané péčí 

editora Wolfganga Schwarze Mein Weg zu unseren 

Deutschen (Moje cesta k našim Němcům), která 

obsahuje příspěvky od Radky Denemarkové, Jiřího 

Padevěta, Lídy Rakušanové, Jaroslava Rudiše, Erika 

Taberyho, Kateřiny Tučkové, Milana Uhdeho a 

dalších autorů. 

 

Program  

sobota, 21.09. 2019  

 – příjezd a ubytování –  

12:45  přivítání a úvodní slovo organizátora 

13:00 Marie Barešová: Rok revoluce: 1989 ve 

filmových obrazech 

14:15  Lukáš Valeš: Sametová revoluce - euforie a 

vystřízlivění aneb 30 let poté 

15:30 přestávka na kávu  

16:00  Luděk Navara: Železná opona. Příběhy 

útěků – památníky – reflexe dějin 

17:15 Josef Štemberk: Projekt „Historické album 

Šumavy“ 

18:15 večeře 

20:00 Honza má pech, hledači ráje a země 

knedlíků: Večer s Renou Dumont 
 

 

Ilustrace z krátkeho filmu „Honza ma pech“ 

 

neděle, 22.09. 2019 

 

9:30 Libor Rouček: Můj a náš příběh. Memoáry. 

Čtení a diskuse 

11:00 Krátka prezentace knihy Mein Weg zu 

unseren Deutschen  

12:00 Shrnutí, ukončení semináře, oběd 

 

 
Pomník železné opony v Nových Domcích (Neuhäusl) 

Informace k přihlášení  

Účastnický poplatek  

činí pro německé účastníky 80 €, pro české 900 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. 

 

 
 

Příspěvek ke kultuře vzpomínání:  

Projekt „Historické album Šumavy“ 

 

V ceně je zahrnuto:  

jeden nocleh se snídaní, káva o přestávce, večeře 

v sobotu a nedělní oběd.  

Závazné a včasné přihlášky zašlete prosím do 8. září 

2019, počet účastníků je omezen, rozhoduje datum 

přihlášky.  

 

Storno 

V případě krátkodobého storna ze strany účastníka 

nebude účastnický příspěvek resp. jeho část 

navrácena. 

Přednášky budou simultánně tlumočeny. Změna 

programu vyhrazena. 

 

 


