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… Porta  

ÚVODEM 

 

Vážení čtenáři! 
Spolek Europabrücke Raabs obdržela 30. května 2011 potěšitelnou oficiální zprávu: projekt EÚS (EÚS: 
Evpropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013) „Kulturní krajiny a identity 

podél česko-rakouských hranic – 60 let EU“ (KID CZ-A), společně vypracovaný Institutem Ludwiga 
Boltzmanna pro výzkum následků válek, Jihočeskou univerzitou České Budějovice, Historickým ústavem akademie 
věd ČR (Praha) a krajem Vysočina, byl povolen!  

První nápady na projekt KID CZ-A vedou zpět k Dolnorakouské zemské výstavě 2009, kdy díky velmi úspěšné 
spolupráci mezi českými a rakouskými projektanty a organizátory výstavy na obou stranách, vzniklo přání také       
v budoucnosti úzce spolupracovat a vyvíjet nové společné projekty. 

Cetrálním tématem předloženého projektu je zprostředkování společné historie Česka a Rakouska stejně jako z toho 
se vyvíjející koncepty ke zvládnutí společné přítomnosti a budoucnosti v programovém území EÚS.Od povolení 
projektu se intenzivně pracuje na realizaci projektu – prvními úspěchy byly letošní „Mladá univerzita Waldviertel“ 
v Raabsu an der Thaya a Jihlavě, stejně jako i několik „Dnů na hranici“, mezinárodní konference ke 200. výročí 

vydání Všeobecného občanského zákoníku v Praze, a nebo řada přednášek „Nebyl jen Neumann ...“. Společně 
chceme přispět k překonávání národních „hranic v hlavách“ stejně jako i kritiky EU na obou stranách hranice. 
Přejeme Vám příjemné čtení našich novinek!  
 

 

Lisbeth Albrecht, Vedoucí projektu, Lead Partner Europa Brücke Raabs 
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 Co se doposud stalo…  

7.6.2011: Institut Ludwiga Boltzmanna (ILB) pro výzkum následků válek byl pozván do Prahy do 

rezidence rakouského velvyslance na workshop „Role československých tajných služeb v Rakousku“. 

Přesně toto téma je také vědeckým jádrem EÚS projektu „KID CZ-A“ ze strany ILB pro výzkum 

následků válek. 

 

8.6.2011: Již začátkem června se konal v Raabsu an der Thaya  „Den na hranici“, ve spolupráci s 

„Science in a Backpack“, kteří tuto závěrečnou akci v Lindenhofu realizovali. V průběhu "Science in a 

Backpack"-Tour 2011 cestovali 2 instruktoři s ruksakem experimentů kolem rakouských hranic a          

v průběhu 2 týdnů dělali mobilní workshopy. Ve vybraných místech na hranici prováděli s dětmi a 

mladistvými ve věku 7 – 14 let interaktivní „hraničně geniální“ experimenty, kterými společně 

vědecky a hrou prozkoumávali téma hranic.   

 

29.06.2011: Byl široké veřejnosti představen EÚS -Projekt „KID CZ-A“. V rámci této zahajovací akce 

byly představeny cíle a partneři projektu. 

 

15.-19.08.2011: Mladá univerzita Waldviertel se konala v Raabsu an der Thaya a v Jihlavě! Děti a 

mládež ve věku 11 až 14 let měli již po třetí možnost nadýchat se univerzitního vzduchu. K letošnímu 

tématu  „technika“ byly nabídnuty vynikající přednášky a napínavé workshopy. Mladé univerzity 

Waldviertel se letos zúčastnilo přibližně 100 mladých studentů a studentek.  

Závěrečnou zprávu a fotky najdete zde: http://www.europabrueckeraabs.at/cesky/?page_id=42, 

všechny informace k Mladé univerzitě Waldviertel jsou uvedeny také na  

www.jungeuni-waldviertel.at!   

 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2011: „Den na hranici“, prováděný ve spolupráci s organizací Südwind Niederösterreich na 

téma „Interkulturní a participální osvěta v rakousko-českém pohraničí“, položil důraz na osvětlení 

pracovní situace žen v pohraničí. K tomuto tématu byl ukázán velmi zajímavý film. Více než 50 žákům 

a žákyním z Čech a Rakouska byl představen i obsah projektu „KID CZ-A“ s důrazem na Mladou 

univerzitu Waldviertel.  

 

26.-28.10.2011: V Praze (Villa Lanna) se konala nezinárodní konference ke 200. výročí vydání 

Všeobecného občanského zákoníku, která byla organizovaná Historickým ústavem Akademie věd 

České republiky, jedním z partnerů projektu.   

 

3.-15.11.2011: Proběhl pro členy Křesťanské akademie a širokou veřejnost cyklus přednášek na téma 

„Nebyl jen Neumann …“. Organizátorem byla Jihočeská univerzita České Budějovice, partner 

projektu. Podrobnosti najdete zde: http://www.europabrueckeraabs.at/cesky/?page_id=40.  

 

Do 12.12.2011 se konají různé „Dny na hranici“ organizované Jihočeskou univerzitou České 

Budějovice. Témata sahají od „životního stylu české a rakouské šlechty“ až po „Viléma z Rožmberka 

jako císařského diplomata“. Tyto „Dny na hranici“ jsou sestaveny speciálně pro studenty českých 

středních škol.  Bližší informace najdete zde:  

http://www.europabrueckeraabs.at/cesky/?page_id=40.  

 

Řady přednášek v Jihlavě  

3 projektoví partneři, kraj Vysočina, Historický ústav Akademie věd České republiky a Ústav Ludwiga 

Boltzmanna pro výzkum následků válek, připravili řadu přednášek   v Jihlavě. Ve workshopu pro 

pedagogy, veřejné přednášce a v rámci jednoho „Dne na hranici“ budou zpracována témata jako je 

„studená válka“ nebo „počešťování“ jihočeské a jihomoravské krajiny po roce 1945. 

Termímy jsou uvedeny na homepage projektu www.europabrueckeraabs.at.  

  

 

Mezinárodní konference k úloze československých tajných služeb v Rakousku v čase „studené 

války“.    

Institut Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následnů válek organizuje jako partner EÚS projektu „KID-

CZ-A“ ve spolupráci s Ústavem pro výzkum totalitních režimů  mezinárodní konferenci k úloze 

československých tajných služeb v Rakousku v čase „studené války“. Historici z Rakouska, České 

republiky, Slovenska a Maďarska osvětlí intenzivní aktivity, v souvislosti s kterými byly přes 

„železnou oponu“ transportovány tajné informace, osoby a mateirály.      

Termín: 8. a 9. března 2012 

Místo: pravděpodobně sýpka v Lindenhofu,  Oberndorf 7, 3820 Raabs an der Thaya 

 

 

Pódiová diskuse na téma „atomová energie“ 

Atomová energie – jedno ze žhavých témat v příhraničním regionu Rakouska a Česka. Nejpozději po 

katastrofách v Černobylu a Fukušimě všichni víme, co to znamená, když dojde k velké atomové 

nehodě. Ale je kvůli tomu atomová energie špatná? Jaké jsou pozitivní aspekty – mluví vůbec něco 

pro atomovou energii? Jak jsou tyto události médii zveličeny a kolik je ututláno? 

Jaký je aktuální stav v plánování možného konečného úložiště atomového odpadu v blízkosti hranic 

Waldviertelu s Českem?  

Během napínavé pódiové diskuse budou tato témata podchycena a diskutována. Měly by být 

zodpovězeny i všechny otevřené otázky.  

K diskusi očekáváme pana Ao. Univ. Prof. i.R. Dr. Wolfganga Krompa z Ústavu pro výzkum 

bezpečnosti  a rizik, Univerzita půdních kultur Vídeň, který je na veřejnosti znám jako objektivní a 

vysoce kompetentní patrner pro diskuse k tématům Fukušimy, jak z rádia, televize i tisku. Dále je 

očekávána účast zástupců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky, stejně jako 

zástupce atomové elektrárny Dukovany, Česká republika. 

Termín: čtvrtek, 19. ledna 2012, večer  

Místo: Sýpka v  Lindenhofu,  Oberndorf 7, 3820 Raabs an der Thaya. Vstup zdarma. 

 

 

Fotografie ze sledování operace „RAK“, 22.září 1976 

Zdroj: Archív bezpečnostních složek, Praha 

 

Vilém z Rožmberka Jan Nepomuk Neumann 

 

Atomová elektrárna Dukovany, © Nostrifikator 

 



                       

 

 

 

Mladá univerzita Waldviertel 2012 

Mladá univerzita Waldviertel 2011 byla velmi úspěšná. Díky jejímu začlenění do projektu Evropské 

územní spolupráce „Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60let EU“ (KID CZ-A) je 

zajištěno její pokračování nejméně do roku 2013. Z tohoto důvodu se již pilně pracuje na programu 

pro rok 2012. Termín a téma jsou již stanoveny.  

Mladá univerzita Waldviertel se bude konat od 6. do 10. srpna 2012. K přednáškám bude 

samozřejmě využíván Lindenhof, který díky vhodným prostorám v sýpce, divadelním sále a 

slavnostním sále fary vytváří optimální kampus. Jako každý rok se bude konat jeden den v Česku – 

tentokrát v krásném městě Třebíč, kde se nachází židovské gheto zanesené do seznamu kulturního 

dědictví UNESCO.  

Téma Mladé univerzity Waldviertel bude znít „Naše země – naše zodpovědnost“. Mladí studenti a 

studentky by měli obdržet informace o globalizaci se všemi jejími pozitivními i negativními stránkami 

a měl by jim být zprostředkován i pocit zodpovědnosti každého jednotlivce za naši planetu. Spektrum 

možných témat přednášek a workshopů je tedy velmi široké a může zahrnovat témata od ekologie 

přes Fair Trade a oděvní průmysl až po regionální protipovodňová opatření a nauku o potravinách. 

Mladá univerzita Waldviertel bude možná opět s i bez ubytování, které bude zajištěno v ubytovně 

JUFA v Raabsu an der Thaya.  

Všechny informace najdete na www.jungeuni-waldviertel.at! 

 

ETZ-Projekt „Porta culturae“ 

Projekt Evropské územní spolupráce „Porta culturae“ realizovaný společností Dolnorakouská 

Kulturvernetzung nabízí četné možnosti, jak se seznámit s kulturním životem našich sousedů v České 

republice: 

Přeshraniční „Dny otevřených ateliérů“, exkurze na Festival muzejních nocí, společné projekty 

hudebních škol, jazzové festivaly, výměna mezi zprostředkovateli kultury, autorská čtení, společná 

sympózia výtvarného umění atd. 

Jedním z nejdůležitějších cílů projektu je podpoření mobility umělců a návštěvníků. Jak to lze 

uskutečnit, ukazují jako vzorový příklad „Dny otevřených ateliérů“. V přeshraničním měřítku se v roce 

2011 konaly počtvrté. Vedle více než 1000 umělkyň a umělců v Dolním Rakousku otevřelo své brány 

téměř 200 ateliérů v příhraničních oblastech jižních Čech, Vysočiny a jižní Moravy pro uměnímilovné 

publikum z Čech i Rakouska. Čeští partneři vytvořili kvalitní, německy psané brožury a mapky 

s popisem českých ateliérů.  

Kulturvernetzung NÖ nabídla exkurzi na jižní Moravu, které se 2.10.2011 zúčastnilo více než 40 

příznivců umění z Dolního Rakouska. V rámci Dolnorakouských dní otevřených ateliérů se 16.10.2011 

naopak seznámilo téměř 50 českých účastníků s rakouskými umělci a jejich prací v rámci dvou 

exkurzí. 

Příští akce: 

Česko-rakouská výstava betlémů – vernisáž 30.11.2011 od 17:00 hodin v galerii Malovaný dům 

(sgrafitový dům), Karlovo nám. 53, Třebíč (doba trvání výstavy: 1.12.2011-1.1.2012). 
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