Ubytování

Informace k příjezdu

je zajištěno v Parkhotelu Kašperské Hory.

Pro účastníky jede z nádraží Bayerisch Eisenstein
autobus do Kašperských Hor.
Odjezd autobusu z Eisensteinu 24.5.: 11:30 hodin
Odjezd autobusu 25.5. do Eisensteinu: 13:30 hodin
Cesta trvá ca.30–45min. Prosím označte případné využití
této možnosti na přihlášce.

Parkhotel Kašperské Hory
Náměstí4, 34192 KašperskéHory
Tel:+ 420376582592; Mobil:+420724136413
www.parkhotel-sumava.cz

Srdečné pozvání
na

Seminář na Šumavě

Pořadatel
Hotel

Kulturreferent für die böhmischen Länder
im Adalbert Stifter Verein
Hochstr. 8, D-81669 München
Tel. 089 / 622 716 35; Fax: 089/ 48 91 148
schwarz@stifterverein.de
www.stifterverein.de

Kašperské Hory - radnice

24.-25. května 2014
Horský klub

Místo konání
Akce se bude konat v Horském klubu, Horní168,
Kašperské Hory. Přihlašte se prosím tam na seminář.

Za spolupráce:
Muzeum Šumavy
Náměstí140, 34192 KašperskéHory
Tel:+420 376582226
muzeum.susice@tiscali.cz
Za podpory:

Kašperské Hory
Seminář na Šumavě se koná každoročně od roku 2002.
Původně se tématicky soustředil na kulturní historii
Šumavy, v posledních letech se akce věnuje celému
komplexu kultury, historie a literatury českých Němců.
Předmětem diskuze jsou hlavně otázky zachování
kulturního dědictví Němců z Čech, Moravy a Slezska.
Letošní seminář se zabývá m.j. určitými legendami a mýty,
které dodnes existují jak na české, tak na (sudeto)německé straně o sporných událostech, období a
osobnostech v oblasti společných dějin. K tomu patří např.
založení a jazyková a školní politika za prvni republiky,
pomnichovské následky pro české obyvatelstvo žijíčí
v Sudetech a historické posuzování osobností jako např.
T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Často dochází při
těchto tématech na základě cílevědomě vybraných a

zvlášt‘ plakativních citátů a statistik k rychlému a pohodlnému úsudku.

11:00

shrnutí, ukončení semináře, procházka po
Kašperských Horách

Druhý den semináře se tradičně věnuje regionálním
kulturním a literárním dějnám Šumavy, jako např.
osobnosti Hanse Kollibabého, který se m.j. zasloužil o
zachování pověstí a pohádek v kašperskohorském
regionu, a recepci sv. Vintíře v Čechách.

12.30

oběd, odjezd

Přihláška
Jméno, příjmení
............................................................................................

Program

Adresa
.............................................................................................

sobota, 24.05.2014

Telefon
.............................................................................................

příjezd a ubytování
12:30

přivítání a úvodní slovo organizátorů

12:45

Michal Pehr: T. G. Masaryk: politický aktér
meziválečného Československa
Mírek Němec: Škola jako prostředek počešťování.
Německé školství za první republiky

Mail
.............................................................................................
Parkhotel Kašperské Hory

Jan Benda: Útěky ze Sudet v roce 1938.
18:30

večeře

20:00

Komorní koncert souboru Musica Lucis na faře

neděle, 25.05.2014
9.00
10:00

Jana Maroszová: Hans Kollibabe a jeho
Kašperské Hory
Vladimír Horpeniak: Recepce sv. Vintíře
v Čechách během staletí

Žádám o zajištění ubytování
ano
ne

Informace k přihlášení

přestávka na kávu
René Küpper: Planováč? Edvard Beneš na cestě
k vyhnání Němců z Československa

Storno
V případě krátkodobého storna ze strany účastníka nebude účastnický příspěvek resp. jeho část navrácena.

Účastnický poplatek
činí pro německé účastníky 70 €, pro české 700 Kč (bez
noclehu 300 Kč). Pro studenty do 26 let platí snížený
příspěvek: pro německé 20 €, 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.
Termín přihlášení:
Závazné a včasné přihlášky zašlete prosím do 9. května
2014, počet účastníků je omezen, rozhoduje datum přihlášky

Žádám o zajištění jednolůžkového pokoje
ano
ne
Žádám o zajištění přepravy z/do Bayr. Eisensteinu
ano
ne
Podpis
.......................................................................................

Prosím zašlete přihlášku na adresu pořadatele
v Mnichově (viz zadní strana). Přednášky budou
simultánně tlumočeny. Změna programu vyhrazena.

