
Přihláška 
Jméno, příjmení 

…………………………………………………… 

 

Adresa  

 

………………………………………………….. 

 

Telefon 

………………………………………………….. 

 

E-mail 

…………………………………………………… 

 

Potřebuji ubytování 

Ano    Ne 

 

Přeji si jednolůžkový pokoj 

Ano    Ne 

 

 

Podpis…………………………………………………. 
 
Přihlášku zašlete prosím na e-mail 

sekretariat@stifterverein.de nebo poštou na adresu 

pořadatele: Kulturreferat für die böhmischen Länder im 

Adalbert Stifter Verein, Hochstraße 8, 81669 München, 

Německo. 

 

Místo konání a ubytování 

Seminář se  bude konat v Kulturním centru – 

Pivovaru Domažlice, Pivovarská 10. Prosím po 

příjezdu na seminář se tam nahlaste, dostanete tam 

informace k ubytování. Účastníci budou ubytování 

v různých hotelech / penzionech v okolí domažlického 

náměstí. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Podmínky účasti 
K dispozici je zhruba 40 míst. Podmínky účasti se 

přizpůsobí aktuálně platným opatřením k nemoci 

COVID. 

  

Účastnický poplatek je 900 Kč pro české účastníky (bez 

ubytování 300 Kč) a 80 € pro německé účastníky. Pro 

studenty do 26 let je poplatek snížen (300 Kč pro české 

a 25 € pro německé). Příplatek za jednolůžkový pokoj 

činí 30 € / 300 Kč (jednolůžkové pokoje jsou k dispozici 

pouze v omezeném množství!). Poplatek obsahuje 

ubytování na jednu noc se snídaní, občerstvení 

o přestávkách, sobotní večeři a nedělní oběd. 
    

Prosíme o závaznou přihlášku do čtvrtka, 1. září 2022 

(viz druhá strana). O přijetí rozhoduje časové pořadí 

přednášek. Přednášky budou simultánně tlumočeny, 

změna progarmu vyhrazena. 

Při zrušení účasti krátce předem ze strany účastníka si 

organizátor vyhrazuje právo ponechat si účastnický 

poplatek nebo jeho část. 

Čeští účastníci hradí poplatek přímo na místě. 

 
 

    

    

  

 

 

 

Podpora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně Vás zveme na 

Seminář na Šumavě 

 

17.–18. září 2022 
 

Domažlice 
 

 

 
 

Pohled na Domažlice  

 

Seminář na Šumavě je přeshraniční fórum pro aktuální 

témata, projekty a aktéry česko-německých 

kulturněhistorických vztahů. V tomto roce připomíná 

mimo jiné nadcházející sté výročí narození spisovatele 

Otfrieda Preußlera. Germanista Carsten Gansel 

představí svoji novou biografii Preußlera „Dítě těžké 

doby“. Ústecký germanista a přeshraniční aktivista Jan 

Kvapil se bude zabývat literárním vztahem mezi 

Preußlerem a jeho otcem. 

 

V dalším bloku přiblíží dva příspěvky aktuální projekt 
k místopisu historie přírodních věd v českých zemích. 

Lenka Ovčáčková, známá také jako režisérka 

poetických filmů o životě v pohraničí, se přitom zaměří 

na přírodovědce ze Šumavy. Historik umění Ivo Purš 

vysvětlí důležitou funkci vědy za vlády Rudolfa II. 

(1575–1611).  
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Večer bude promítán několikrát oceněný český hraný 

film „Protektor“, který líčí – ve vzpomínce na 

vyhlazení Lidic před 80 lety – problémy česko-

židovského vztahu v každodenním životě 

v Protektorátu Čechy a Morava.  

 

V neděli představí autorka Václava Janděčková svou 

knihu „Falešné hranice –Akce Kámen“. 

Československá státní bezpečnost při ní za časů železné 

opony proradně naháněla uprchlíky do pasti. Svou 

činnost přiblíží i domažlické nakladatelství Český les, 

které za posledních 30 let vytvořilo velké množství 

kulturněhistorických publikací, velkou část i 

dvojjazyčně česko-německy. 

 

Program  

Sobota, 17. září 2022 

             - příjezd a přihlášení - 

12:45  Uvítání / úvod pořadatele 

13:00 Jan Kvapil: Josef a Otfried Preußler: literární 

vztah syna a otce 

 

      

 

14:15  Carsten Gansel: Dítě těžké doby. Rané roky 

Otfrieda Preußlera. Prezentace knihy 

15:30 přestávka na kávu  

16:00  Lenka Ovčáčková: Slavní přírodovědci 

Šumavy – od konce 14. po začátek 20. století 

17:15  Ivo Purš: Přírodní vědy v českých zemích za 

časů Rudolfa II. 

 

    

Vlevo: Ilustrace k Tychemu Brahovi, významnému astronomovi 

na dvoře Rudolfa II. Vpravo: publikace nakladatelství Český les 

 

18:15 večeře 

20:00 promítání filmu Protektor (OmeU; CZ 2009).  

 

 

Scéna z filmu Protektor 

 

Neděle, 18. září 2022 

9:30 Václava Jandečkova: Falešné hranice – Akce 

Kámen. Oběti a pachatelé tajné přeshraniční 

akce československé státní bezpečnosti. 

Představení knihy 

 

 

O falešné hranici zinscenovala představení česko-německá 

divadelní skupina OVIGO 

 

11:00 Zdeněk Procházka: 30 Jahre na stopách 

společné historii. Nakladatelství Český les a 

jeho přeshraniční publikace 

12:00 Shrnutí, závěr konference 

12:30 Oběd, odjezd 

 

Pořadatel a vedení semináře 
 

Kulturní referát pro české země 

ve Spolku Adalberta Stiftera 

Dr. Wolfgang Schwarz 

Hochstr. 8, D-81669 München 

Tel. 0049 89 / 622 716 35 

Mobil: 0049 160 931 48 932 

schwarz@stifterverein.de; www.stifterverein.de 
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