
 
Místo akce: 

 
Hotel Bílá růže*** 
Fráni Šrámka 169 

397 01 Písek 
Tel. 00420 382 214 931 
info@hotelbilaruze.cz 
www.hotelbilaruze.cz  

 
 

 
 

 
 
 
 

Hotel Bílá růže 
 
 
 

 
 
 

 
Pořadatelé: 

 
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 
 

 
 

 
Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren 

Ječná 11, CZ-120 00 Praha 2  
Tel./Fax: + 420 222 540 536 

 info@prager-literaturhaus.com 
www.prager-literaturhaus.com 

 

 
 
 

Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg e.V. 
Literaturhaus Oberpfalz 

Rosenberger Straße 9 
D-92237 Sulzbach-Rosenberg 

Telefon: +49 (0)9661 815 959-0 
info@literaturarchiv.de 

http://www.literaturarchiv.de 
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Srdečné pozvání  

na   
 

Seminář o Šumavě 
 

 

 
12.-13. května 2012 

 

Písek, Hotel Bílá růže 
 
Seminář o Šumavě se koná letos pojedenácté. Původně se 

soustředil na kulturní historii Šumavy, v posledních letech 

se akce věnovaly celému komplexu kultury, historie a 

literatury českých Němců. Předmětem diskuse byly hlavně 

otázky zachování kulturního dědictví Němců z Čech, 

Moravy a Slezska. Letos se seminář zabývá m.j. vývojem 

zpravodajství  o (sudeto)německo-českých vztahů od roku 

1990 v mediích a historií a začátky turistiky v českých 

zemích. Seminář končí v neděli dvěmi autorskými čteními 

Bernharda Setzweina (představí svůj nový román)             

a Lud‘ka Navary.   

 
 
 
 
 



Seminář je společnou akcí několika institucí. Spolupo-
řadateli jsou Pražský literární dům autorů německého 
jazyka a Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg e.V. Akce je 
i podpořena Jihočeským krajem. 
 

Programm  
Sobota, 12. května 2012 
 
příjezd a registrace - 
 
10:30  úvodní slovo organizátorů 
 
12:45 Blok 1 – Dějiny turistiky v českých zemích 
 

Stanislav Burachovič: České lázenství na 
příkladu města Karlovy Vary od 16. do 19. století  

 

Jiří Havelka: Historie vzniku organizované 
turistiky na uzemí České republiky  
 

Emil Kintzl: O počátcích lyžování na Šumavě 
 

15:30  přestávka na kávu  
 
16:00  Blok 2 – Česko-německé vztahy od roku 1990 

v mediálním obraze 

 
Sebastian Kraft: Poznávat nové nebo zůstávat u 
starých stereotypů? Obraz ČR v bavorských 
mediích od 1990 

 
Luboš Palata: Vývoj zpravodajství v českých 
mediích o sudetoněmecko-českých vztazích od 
roku 1990 

 
Moderuje: Wolfgang Schwarz 

 
18:30 Večeře 
 
20:00 Promítání filmu „Občan Havel“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neděle, 13. května 2012 
 
9.30 Der neue Ton. Čtení a rozhovor se spisovatelem 

Bernhardem Setzweinem  
 

Moderuje: Patricia Preuß  
 
krátká přestávka 

 
10:45 Příběhy železné opony . Čtení a rozhovor se 

spisovatelem a novinářem  Lud’kem Navarou 
  
 Moderuje: Lucie Černohousová  
 
12:00 shrnutí a ukončení konference,  
 

oběd a odjezd 

 
Přednášky budou simultánně tlumočeny. Změna programu 
vyhrazena. 

 

Informationen zur Anmeldung 

Účastnický poplatek činí pro německé účastníky 60 €, pro 
české 600 Kč (bez noclehu 300 Kč). Pro studenty snížený 
příspěvek: pro německé 20 €, pro české 300 Kč. V ceně je 
zahrnuto: jeden nocleh se snídaní, přestávka na kávu, 
večeře v sobotu a nedělní oběd. Za jednolůžkový pokoj je 
příplatek 30 € resp. 300 Kč (omezený počet pokojů). 
Ubytování je v hotelu Bílá růže v Písku. 

Čeští účastníci uhradí poplatek přímo na místě. Závazné a 
včasné přihlášky zašlete prosím 25. dubna 2012, počet 
účastníků je omezen, rozhoduje datum přihlášky (viz 
přiložený formulář). V případě krátkodobého storna ze 
strany účastníka nebude účastnický příspěvek, resp. jeho 
část navrácena. 

Prosíme, přihlašte se v hotelu Bílá růže, kde se bude 
konference konat. V hotelu je možnost parkování v garáži 
(poplatek 200 Kč/den). 

   

 

 

 

 

Film: Občan Havel  

CZ 2008; Režie: Pavel Koutecký, Miroslav Janek 
Original- titulky NJ  
 
Film „Občan Havel“ režisérů Pavla Kouteckého a Miro-
slava Janka nahlíží do zákulisí politických i soukromých 
dramat prezidentského období Václava Havla. Diváci 
uvidí jeho nervozitu při první volbě českého prezidenta či 
trápení při nácviku prezidentské děkovací řeči, poznají, že 
umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr nebo nalít Miloši 
Zemanovi becherovku. Kamera jej ale sleduje i v situa-
cích, kdy se dokáže pěkně rozčílit a zanadávat na špatně 
ušité košile. Ve filmu bude také konečně rozluštěno 
několik dlouholetých záhad české politiky – jak se po-
dařilo Václavu Klausovi proniknout do jazzového klubu a 
kdo posadil Jacquese Chiraca vedle první dámy. 
 

Stejně jako v životě Václava Havla, hrají ve filmu 
důležitou roli obě jeho manželky, Olga a Dagmar, objeví 
se zde jeho přátelé a spolupracovníci, světoví i čeští poli-
tici, ale i členové skupiny Rolling Stones.  
 
Režisér Pavel Koutecký začal film natáčet v roce 1992 a 
sledoval prvního českého prezidenta více než třináct let. 
Premiéry svého nejzajímavějšího a největšího filmu se 
bohužel Koutecký nedočkal. Po jeho tragické smrti na jaře 
2006 se dokončení filmu ujal režisér Miroslav Janek. 
 
Václav Havel zemřel  18. prosince 2011 ve věku 75 let. 
 


