ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Literární vandr centrální Šumavou s Václavem Maidlem
17.–19. 6. 2011
Jméno:						

Příjmení:

Adresa:
Telefon:						
Počet strávených nocí celkem: 		

Email:

jedna noc / dvě noci 17.–18. 6.

18.–19. 6.

Ubytování bude zajištěno ve Filipově Huti, Pension Hájenka, dvoulůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením. Cena ubytování je 490,- Kč + 15,- Kč/osoba/noc
Stravování: 					
			
večeře
			
			
mám zájem o oběd
Mám zájem o vegetariánskou stravu:

17. 6.

18. 6.

19. 6.

Literární vandr
centrální Šumavou
s Václavem Maidlem

ano / ne

Večeře budou organizovány společně v ceně 100,- Kč/osoba/večeře,
snídaně je v ceně ubytování, obědy z vlastních zásob, v neděli příp. v Hartmanicích.
Způsob dopravy: 				

vlastní / bus / vlak

Mohu nabídnout spolujízdu:

ano / ne

		

Rád/a bych využil/a spolujízdu (za příspěvek na pohonné hmoty):
						

ano / ne

Tato přihláška je závazná. V případě zrušení účasti s jakýmkoliv časovým předstihem
souhlasím s úhradou storno poplatku 50 % z ceny ubytování
(pokud za sebe nenajdu náhradu).
Účastnický poplatek 200,- Kč.
Kontaktní osoba a organizátor v místě akce:
Lucie Černohousová, tel. +420 774 233 531
Přihlásit se můžete nejpozději do 30. května 2011, a to zasláním tohoto vyplněného
formuláře na e-mailovou adresu info@prager-literaturhaus.com nebo na poštovní
adresu Pražský literární dům autorů německého jazyka,
Ječná 11, Praha 2, 120 00. Kapacita míst je omezená.
Literární vandr se koná za každého počasí!

17.–19. června 2011

Literární vandr centrální Šumavou s Václavem Maidlem
Pro všechny, co mají rádi literaturu, přírodu a pohyb na čerstvém vzduchu!
Šumava je jedním z nejstarších evropských pohoří. Její husté lesy a náročné životní podmínky po dlouhá staletí ovlivňovaly nejen místní obyvatelstvo, ale inspirovaly i spisovatele, výtvarné umělce a badatele. Alfred Kubin či Josef Váchal viděli v šumavských lesích
temné síly, Karel Klostermann vytvořil český šumavský román, Hans Watzlik a mnoho
dalších tematizovali vzájemné soužití českých a německy mluvících obyvatel. Co se však
opravdu skrývá pod pojmem „šumavská literatura“ a která literární a výtvarná díla ji
reprezentují?
Pražský literární dům autorů německého jazyka pro Vás připravil literární vandr
s Václavem Maidlem, který Vás provede centrální Šumavou i jejími literárními dějinami. Genius loci nám snad ulehčí hledání odpovědí na naše otázky a zároveň si užijeme
příjemného pohybu.
Termín: 			
Místo: 			
			

17.–19. června 2011
Pension Hájenka, Filipova Huť 36, CZ-341 92 Kašperské Hory
www.pension-hajenka.cz

Organizátor: 		
		
Kontaktní osoba:

Pražský literární dům autorů německého jazyka
www.prager-literaturhaus.com
Lucie Černohousová, ředitelka

Program:
Pátek 17. června 2011
18:00
19:00
19:30
20:30

večeře
přivítání, organizační informace, seznámení účastníků
Václav Maidl: Literatura šumavského regionu – obecný úvod do problematiky
společný večer

Sobota 18. června 2011
8:00
snídaně
9:00 	odchod na pěší túru: Filipova Huť – Modrava – Klostermannova chata – starou
březnickou cestou na Březník (I. zóna NP) – možnost drobného občerstvení
v místě – novou březnickou cestou zpět na Modravu – Filipova Huť.
První varianta trasy po zelené turistické značce /celkem cca 25 km/,
druhá varianta po žluté – hezčí, ale delší /celkem cca 30 km/.
18:00 večeře
19:00 	Hana Klínková: V srdci šumavských hvozdů. - Místa pobytů českých
i německých spisovatelů a výtvarných umělců v oblasti centrální Šumavy
a jejich díla inspirovaná zdejší krajinou. Promítání s komentářem.
Závěr

Neděle 19. června 2011
8:00
snídaně + check out
9:00	odjezd do Hartmanic (návštěva místní synagogy a muzea) – Dobrá Voda
– odsud pěšky na Vintířovu skálu – Rovina – Dobrá Voda
14:00 oběd dle zájmu v Hartmanicích nebo Rovině
15:30 odjezd
Referenti:
Václav Maidl – bohemista a germanista, působí v Rakouském kulturním fóru v Praze.
Ve své vědecké práci se zaměřuje především na česko-německé vztahy v české literatuře
a na německojazyčnou literaturu Šumavy.
Hana Klínková – literární historička a kurátorka, pracuje v Literárním archivu Památníku
národního písemnictví. Soustavněji se zabývá životem a dílem Josefa Váchala, je mj. spoluautorkou knihy Šumava: Alfred Kubin a Josef Váchal.
Partnerem akce je Literární dům v Horní Falci. Pražský literární dům autorů německého
jazyka podporují E.ON Czech republic, Česko-německý fond budoucnosti, Giese & Partner, Pražská plynárenská, AUDITOR, advokátní kancelář Uhlíř & Homola, Robert Bosch
odbytová, Sekyra Group, Vienna International, MKČR, městská část Praha 2 a hlavní
město Praha.

