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Mezinárodní setkání na univerzitní půdě
RENATA CORNEJO, L. VESELÁ

ČR/Německo - V uplynulých
dnech pořádala katedra germanistiky ve spolupráci s
Univerzitou Bayreuth mezinárodní kolokvium s názvem
„Migrace, kulturní identita a
česko-německé vztahy v příhraničí“. V činorodé a inspirativní atmosféře prezentovala své příspěvky kromě členů
katedry také řada hostů ze
zahraničních a domácích
univerzit a dalších vědeckých
institucí. Kolokvium tak na-

jsem se narodila v Praze a
přes 30 let žiji v Německu, bylo Ústí velkým objevem. Přijde mi obdivuhodné, že taková mladá univerzita může z
vlastního podnětu uspořádat
mezinárodní setkání na tak
vysoké úrovni,“ zhodnotila
první den kolokvia Libuše
Černá, redaktorka Rádia
Brémy a předsedkyně Brémské integrační rady, která
svůj příspěvek věnovala vícejazyčnosti dnešní společnosti,
novým způsobům mediální
komunikace a různorodosti

„Jsem původem Slovenka s českou národností a s
rakouským pasem a cítím se jako Evropanka,“ říká
spisovatelka Zdenka Becker...
bídlo pestrý, ale zároveň i tematicky ucelený pohled na
danou problematiku z pohledu sociologického, historického, interkulturního, literárního i lingvistického.

Slibný začátek
hlubší spolupráce
„Právě výměna poznatků a
názorů z různých vědeckých
oblastí v mezinárodním kontextu byla mimořádně přínosná a inspirující pro mou
další práci. Pro mě, i když

podob dnešního německého
jazyka.
Prof. Řezník z Technické
univerzity v Chemnitz pak ve
svém příspěvku obrátil pozornost publika k problematice identity a pojmu hranice
z historiografického hlediska
a vysvětlil, v čem je a může
být pohled historiků v této oblasti přínosem k aktuální diskuzi o „evropské identitě“.
Dr. Bauer z Univerzity Bayreuth se zabýval naopak otázkou, do jaké míry může pobyt
v zahraničí ovlivnit na zákla-

ÚČASTNÍCI mezinárodního kolokvia s názvem „Migrace, kulturní identita a česko-německé vztahy v příhraničí“.
dě zkušenosti s cizí kulturou
pohled na kulturu vlastní a
mít tak vliv na interkulturní
kompetenci jedince. „Interkulturní pohled kolegů z Bayreuthu je pro naši germanistku, zabývající se specificky
česko-německým kontextem,
velkým obohacením. Považujeme toto kolokvium za slibný
začátek dlouhodobější hlubší
spolupráce, kterou bychom
rádi upevnili a dále rozvíjeli v
rámci
meziuniverzitní
smlouvy, o kterou budeme
usilovat,“ řekla Deníku Renata Cornejo, vedoucí katedry
germanistiky Univerzity J. E.
Purkyně.

Evropanka Zdenka
Becker a její domov

AUTORKA A EVROPANKA Zdenka Becker při literárním čtení ústeckému publiku představila svůj román.

Pracovní část kolokvia byla
ve středu zakončena literárním čtením rakouské autorky
slovenského původu Zdenky
Becker (*1951 Cheb), která ústeckému publiku představila

Dr. Bauer při kolokviu.

Foto: archiv UJEP

svůj čtenářsky úspěšný román „Dcery Rózy Bukovské“
z roku 2006. Popisuje v něm
nejen své dětství v socialistickém Slovensku, ale i vlastní zkušenost s migrací a hledáním nového domova: „Od té
doby, co žiji v Rakousku, už
není domov pro mě geografickým pojmem. Domov je
láska, domov je jazyk, domov
jsou lidé, které mám ráda a se
kterými se cítím dobře,“ vysvětluje Zdenka Becker.
Svou pozici jako autorka žijící a působící mezi dvěma jazyky a kulturami charakterizovala slovy: „Jsem původem
Slovenka s českou národností
a s rakouským pasem a cítím
se jako Evropanka.“
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Pondělí – pátek: 7.00 – 17.00
Cena hovoru z celé ČR:
1,60 Kč/minutu

Velké pátrání po ztracených klíčích od pevnosti Königstein
Sasko – V neděli od 11.00 do
17.00 hodin se na pevnosti
Königstein uskuteční další
akce slibující akční zábavu
pro děti. Malí i větší návštěvníci pevnosti se mohou zúčastnit velkého pátrání po
ztracených klíčích hlavního
správce klíčů kapitána Clemense. Sraz všech pomocníků
je každou hodinu od 11.00 do
16.00 hodin u Studničního
domu (Brunnenhaus), kde
velká pátrací akce začne.

Indicie k pokladu
Neupadl náhodou kapitánovi
jeden z klíčů do zdejší studny
hluboké 152 metrů? Snad ne,
ale na tomto místě děti získají

první indicii, kde by se některý z klíčů mohl nacházet. Ale
přesné místo přitom zůstane
utajeno. Ví se jen to, že by něco mohla vědět jedna dvorní
dáma. Poznáte ji podle toho,
že bude mít oblečeny krásné
barokní šaty z doby saského
krále Augusta Silného. Aby se
děti dozvěděly více, musí
nejdříve uhádnout hádanku,
kterou jim dvorní dáma položí. Správná odpověď jim zajistí první klíč a nápovědu k
hledání dalších klíčů.
A co se stane, až budou
všechny
klíče
nalezeny?
Šťastný kapitán Clemens jedním ze znovu nalezených klíčů odemkne pevnostní poklad
a všichni úspěšní hráči obdrží

zámků a zahrad za cenu jedné.
Za 20 eur tak mohou dva dospělí a až 4 děti po dobu deseti
dnů navštívit přes 40 různých
saských státních památek (v
rámci sdružení Schlösserland
Sachsen).

Dočasné výstavy
V Portálovém domě (Torhaus) můžete v současné době
zhlédnout výstavu s názvem
„Objeveno na obrazech, dohledáno v depozitářích“, která přináší srovnání zobrazení
různých historicky významných předmětů na starých
malbách, grafikách a fotogra-

fiích s originálními předměty
nalezenými v depozitářích,
které jsou na výstavě k vidění
v reálu.
„Slavnost hory“ (Bergfest)
je název výstavy děl umělkyň
Eriky Liebig (keramika) a
Bärbel Kuntsche (grafika).
Zde je prezentována keramika a nádobí v asijském stylu,
který inspiroval Eriku Liebig
na jejích četných cestách.
Bärbel Kuntsche nabízí v
rámci výstavy k nahlédnutí
své linoryty, akvarely, velkoformátové akty a portréty.
Tuto dočasnou výstavu najdete v Magdalenině hradě
(Magdalenenburg).
(sge, luv)

KAPITÁN Clemens, hlavní správce klíčů od pevnosti. Foto: archiv Königstein
malou odměnu.
Aby se na pátrání mohli
podílet i malí čeští návštěvníci a dokázali správně zodpovědět všechny otázky, pomohou jim čeští studenti, kteří
všechny rozhovory přetlumočí.
Kromě toho zazní v Posádkovém kostele (Garnisonskirche) od 12.00 do 16.15 hodin
každou celou hodinu patnáctiminutový varhanní koncert. Na zdejší jedinečné
Jemnichovy varhany bude
hrát Josephine Kupke ze
Struppenu. Na tyto koncerty
nejsou zapotřebí žádné další

vstupenky.
Všechny výše uvedené akce jsou obsaženy v obvyklém
vstupném do pevnosti.

Za památkami
o prázdninách levně
V týdnu od 16. do 23. října jsou
v Sasku podzimní prázdniny.
Při této příležitosti připravily
saské hrady a zámky speciální jednotnou nabídku nazvanou „2 für 1“, v jejímž rámci si
můžete zakoupit dvě desetidenní
vstupenky
(schlösserTOURENKARTE)
do vybraných saských hradů,

Užitečné informace
Pevnost Königstein
01824 Königstein (Sachsen)
Otvírací doba:
listopad – březen: denně 9.00 – 17.00 hodin
duben – říjen: denně 9.00 – 18.00 hodin
24. 12. zavřeno, 31. 12. jen do 15.30 hodin
Příjezd/mapa: www.festung-koenigstein.de/index.php/prijezd.html
Audioguide v češtině: 2,5 eura, k němu audioguide pro děti zdarma
Vstupné: dospělí 6 eur, zlevněné 4 eura, rodinné vstupné 15 eur (dva dospělí, max. 4 děti) nebo 9 eur (jeden dospělý, max. 2 děti)
Informace v češtině:
www.festung-koenigstein.de/index.php/oteviraci-doby-vstupni-ceny.html
Další informace k akci „2 für 1“:
www.schloesserland-sachsen.deHYPERLINK
http://www.schloesserland-sachsen.de/, www.schloesserland-sachsen.de

