
                                                                        

Sasko-české vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace 

 

Aktuální stav projektu k 1.10.2011 

 Krátce po začátku projektu, dne 26.5.2011 se v prostorách MittelEuropazentra 

v Drážďanech konal 1. Workshop, který měl za cíl seznámení českých a německých autorů a 

vytvoření základní osnovu publikace. Tuto pracovní schůzku otevřeli zástupci projektových 

partnerů – za Lead partnera (Krajský úřad Ústeckého kraje) Ing.  Radek Vonka, radní 

Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch, za německou stranu (Technische 

Univerzität Dresden) Prof. Dr. Walter Schmitz, vedoucí Středoevropského centra 

(MitteleuropaZentrum) a za českého partnera projektu (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem) doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., ředitelka Ústavu slovansko-germánských studií. 

Čeští i němečtí autoři vytvořili skupiny dle jednotlivých kapitol publikace, sestavili jejich 

koncepci a vyměnili si kontakty, čímž položili základ budoucí komunikaci.  

             Ve čtvrtek 14.7.2011 se na půdě kavárny městského muzea uskutečnila úvodní 

tisková konference, na které byl projekt představen zástupci jednotlivých partnerů široké 

veřejnosti. Autoři zde vyjádřili názorovou shodu, že nechtějí vycházet pouze ze společných 

konfliktů, nýbrž se chtějí zabývat tématy každodennosti, která společné vztahy utvářela a 

ovlivňovala. Zástupci partnerů byli poté k dispozici novinářům a odpovídali na jejich dotazy.  

        

Zástupci projektových partnerů. Zleva doc. PhDr. Kristina 
Kaiserová, CSc., Prof. Dr. Walter Schmitz, Ing. Marcela Holečková, 
CSc, Sven Dietrich (tlumočník) 
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Další prezentace projektu proběhne na konferenci s názvem Česko-saské pohraničí – prostor 

konkurence a/ nebo kooperace? pořádané Česko-saskou vysokoškolskou iniciativou ve dnech 

3. – 5. 11. 2011 v Dubí, která se koná k příležitosti oslav 20 let UJEP pod záštitou jeho 

Magnificence rektora Reného Wokouna.  

              V současné době probíhají archivní rešerše a hledání dobových materiálů v muzeích, 

které poslouží jako podklady pro psaní textů publikace a pramenů.  

             Do konce roku 2011 se uskuteční 2. Workshop pracovní skupiny, na kterém proběhne 

kontrola dosavadních prací autorů textů a pramenů. Setkání se bude konat v Ústí nad Labem.               


