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… Porta  

ÚVODEM 
Od Philippa Lesiaka z dislokovaného pracoviště Raabs an der Thaya Institutu Ludwiga Boltzmanna 
pro výzkum následků válek, partnera projektu 

Vážené čtenářky a čtenáři! 

Nacházíme se v dobách, kdy se ve víru trvající finanční a hospodářské krize publikované názory  
dennodenně potýkají se smyslem funkcí a mechanismů Evropské unie, kdy populisté ale i burzovní 
specialisté přivolávají respektive se obávají částečného selhání evropské integrace – jako např. 
měnové unie. Právě v této době se regionálně působící projekt „KID CZ-A“ cítí postaven před 
obzvláštní výzvu. 
V neposlední řadě se jedná o skutečnost, že projekt působí v pohraniční oblasti mezi Rakouskem a 
Českem, která je po staletí jedním z centrálních švů starého kontimentu. Tato skutečnost staví snahy 
partnerů projektu do přímé souvislosti s aktuálními otázkami nejen společné evropské přítomnosti, ale 
také budoucnosti.  
Úspěch integrace podél této hranice je na diplomaticko-bilaterální úrovni měřen zdánlivě pouze 
hospodářkými faktory a je tedy považován za významný. Existuje však ještě celá řada nevyřešených 
konfliktů z minulosti, které mají v sobě potenciál vidět současná (národně) politická rozhodnutí 
sousedů skrz zostřené brýle „ hranic v mysli“. Na rakouské straně se okamžitě objeví dráždivá slova 
jako „Benešovy dekrety“ a nebo „Temelín“ a naopak na české straně se jedná o následky přehnaného 
nacionalismu v první polovině 20. století, které nejsou v Česku zdaleka zpracované.  

Projekt „KID CZ-A“ se snaží v současné občanské společnosti  vzbudit zájem o tato domněle minulá 
témata. Ve skutečnosti představují  tato témata, která se nacházejí pod hranicí vnímání publikovaných 
názorů, jeden z důležitých faktorů pro široké porozumění nutnosti pokračování evropské integrace. 
Cílem je jasné konstatování, že sice bude i nadále existovat rozdílný výklad minulých událostí, ale 
také, že pouze pokračování debaty vedené na rovnoprávné úrovni, a především připravenost 
naslouchat, se mohou postarat o zvládnutí témat, která jsou v rámci evropského sousedství konfliktní. 
Ať už  se jedná o konkrétní jednání (heslo „vystoupení z jadené energetiky“) a nebo symbolické (heslo 
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Den na hranici „Mezinárodní pódiová diskuze na téma  

jaderná energie“: shrnutí 

Přibližně 170 návštěvníků sledovalo napínavou diskuzi významných specialistů,  

politiků a diplomatů k polarizujícímu tématu „jaderná energie“. Ještě nikdy se v  

regionu nekonala srovnatelná a tak vysoce obsazená akce – za českou stranu se zúčastnili Ing. Dana 

DRÁBOVÁ, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Ing. Tomáš ŽÁK, MBA, 

ředitel jaderné elektrárny Dukovany.Také hejtman Kraje Vysočina MUDR. Jiří BĔHOUNEK si nenechal 

ujít tuto jedinečnou možnost k objasnění postojů Kraje Vysočina a celé České republiky. Za 

rakouskou stranu se této velmi přátelsky, klidně a uctivě vedené diskuze zúčastnili Prof. Dr. 

Wolfgang KROMP a Dipl.-Ing. Emmerich SEIDELBERGER, oba z Ústavu pro výzkum bezpečnosti a rizik 

Univerzity přírodních zdrojů a přírodních věd Vídeň, stejně jako Dipl.-Ing. Andreas MOLIN ze 

Spolkového ministerstva zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství, který 

byl přítomen ve funkci  vedoucího oddělení jaderné koordinace.  

K těmto osobnostem se připojili i jeho excelence velvyslanec České republiky ve Vídni  RnDr. Jan 

KOUKAL a také Dipl.-Ing. Peter ALLEN, protiatomový pověřenec z Úřadu Dolnorakouské vlády, kteří 

se sice nezúčastnili přímo debaty na pódiu, ale přesto přiblížili publiku základní pozice Česka (široká 

podpora veřejnosti pro jadernou energetiku) a Dolního Rakouska (kategorické odmítnutí jaderné 

energie) v otázkách jaderné energie. S rutinou a suverenitou vedl Dr. Reinhard LINKE celou diskuzi, 

která měla za cíl ukázat širokému publiku rozdílné pozice českých a rakouských vědců a politických 

zástupců a dovést řeč na centrální body této kontroverze.  

Tato akce konaná v rámci přeshraničního projektu EÚS „Kulturní krajiny a identity podél česko-

rakouské hranice – 60 let EU“ byla jasným znamením připravenosti obou stran vyslechout si 

argumenty druhé strany a naučit se je hodnotit a pochopit. Jak čeští tak rakouští mluvčí opakovaně 

zdůraznili, že před několika lety by nebylo možné vést takový klidný, ohleduplný a především 

konstruktivní dialog.  

Fotografie, závěrečné hodnocení a video z akce jsou online na www.europabrueckeraabs.at ! 

 

Z leva do prava: Seidelberger, Kromp, Molin, Linke, Běhounek, Drábová, Žák 

Jeho excelence, velvyslanec České republiky v Rakousku, Jan Koukal 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní vědecké zasedání v Raabsu an der Thaya: 

Úloha československých tajných služeb v Rakousku 1945 – 1989 

Po roce intenzivní výzkumné práce představuje Institut Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků 

válek  první výsledky k tématu „Úloha československých tajných služeb v Rakousku 1945 – 1989“. 

Tyto poznatky budou diskutovány 8. a 9. března v Raabsu an der Thaya v rámci veděckého 

zasedání, které se uskuteční ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze a 

Archivem bezpečnostních složek v Praze-Kanicích. 

Této vysoce obsazené akce se zúčastní vědci z České republiky, Slovenska a Rakouska.  

Centrálními otázkami bude objem spisů k tématu Rakousko, uchovávaných v českých a slovenských 

archivech, cíle, skupiny osob a instituce, které byly sledovány a vyzvídány československými službami 

v Rakousku. Dalším tématem bude i význam „železné opony“  pro činnost československých 

bezpečnostních složek.  

Budou očekávány také nové výsledky o vědomé či nevědomé spolupráci rakouských občanů               

s československými tajnými službami. Celé zasedání je přístupné pro zainteresovanou veřejnost. 

Právě zahájení zasedání 8. března v 17:00 hodin se obrací na široké publikum. Bude zde představena  

putovní výstava k tématu „železná opona“, kterou bude možno po oba dny zhlédnout v zasedacím 

sále. Tohoto zahájení se mimo jiné zúčastní velvyslanec Rakouské republiky v České republice         

Dr. Ferdinand Trauttmansdorff. Dále jsou očekáváni zástupci Ministerstva zahraničí České republiky 

a velvyslanectví Slovenské republiky v Rakousku..  

Vyvrcholením zasedání bude 9. března v 19:30 hodin uvedení filmu „Třetí muž“, komentované Prof. 

Dr. Siegfiedem Beerem z Univerzity Karla-Franzense Graz. Na příkladu tohoto klasického špionážního 

filmu bude objasněno, jak blízko k sobě může být fikce a realita.        

Termín: 8. a 9. března 2012 

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

 

 

Den ŽEN na hranici: „Až posud a jak dále?“ 

Po inspiraci předchozím „dnem na hranici“ k situaci na trhu práce pro ženy                                               

v rakousko-českém pohraničí (20.10.2011) a pořadem rakouské televize, který  

se věnoval tématu odcházení žen z Waldviertelu do městkých oblastí , organizuje Europa Brücke 

Raabs v sobotu 21. dubna 2012 speciální „Den ŽEN na hranici“.  

Jak žily ženy v pohraničním Waldviertelu v minulosti? Jak žijí dnes? Co jim dává sílu, co je zatěžuje?   

V tento den se nechceme zabývat jen historií, ale více se soustředit na zkušennosti s hranicemi: 

osobními, s lidmi pohybujícími se na hranici, hraničními konflikty a mezilidskými často „hraničními“ 

situacemi a vztahy… 

Tento den je dnem podnětných rozhovorů a aktivních prožitků – den, který připouští i to či ono 

spiklenecké mrknutí a dodá sílu v každodenních situacích. 

Podrobné informace k programu budou k dispozici od března na www.europabrueckeraabs.at – je 

nutné se přihlásit (pomocí internetové přihlášky a nebo telefonicky na čísle +43 (0) 664/105 66 33). 

Počet účastníků:  od min. 10 do max. 50 osob. 

Termín: 21. dubna 2012, 9:30 – 17:30 hod. 

Místo: bývalý divadelní sál v Lindenhofu, Oberndorf 7, 3820 Raabs an der Thaya 

Referentka: Mag. Ingrid Schönbauer 

 

Spis tajných služeb, ©Archiv bezpečnostních složek, Praha 



                       

 

 

 

Mladá univerzita Waldviertel 2012 

Přípravy Mladé univerzity Waldviertel jsou v plném proudu – zbývají necelé 2 měsíce do zahájení 

přihlašovací lhůty!  

Mladá univerzita Waldviertel se bude konat od 6. do 10. srpna 2012. Lindenhof bude znova využíván 

pro přednášky – kampus Raabs bude tvořen velmi vhodnými prostorami sýpky a divadelního sálu, 

stejně jako i částí hradu Raabs. Jako každý rok, tak i letos se bude jeden den konat v Čechách, 

tentokrát v krásném městě Třebíč s jeho židovským ghettem, které je součástí světového kulturního 

dědictví UNESCO.  

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

studentky se mohou učit při poslechu přednášek a ve workshopech sami zkoumat a zažívat.   

Takto si mohou  vytvořit povědomí pro to, jak může každý jednotlivec přispět k tomu, aby naše země 

a naše společnost zůstala vhodná pro život.   

K tomuto centrálnímu tématu jsou pro mladé studenty a studentky plánovány napínavé a poučné 

přednášky a workshopy: společně dospějeme k tomu, jak můžeme cestovat s pokud možno malou 

ekologickou stopou, zda může vídeňský  řízek za změny klimatu a proč jsou včely důležité pro 

ekologickou rovnováhu na zemi. Otázka jak je nejlépe možné „se najíst k chytrosti“ , bude určitě 

zajímat mnohé žáky a žákyně, stejně jako tvrzení, že smíchem můžeme předcházet stresu ve škole!  

A mimochodem smích: aby ani hry a legrace nepřišly zkrátka, budou se konat skvělé a rozmanité 

workshopy a exkurze.  

Opět je možno zúčastnit se Mladé university Waldviertel s noclehy a nebo bez nich – tyto budou 

znova zajištěny v rodiném hotelu JUFA v Raabsu an der Thaya.     

Přihlášky od 16. dubna 2012! 

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

Na facebooku : http://facebook.com/jungeuniw4 se můžete stát fanouškem Mladé univerzity 

Waldviertel!   

 

Aktivity českých partnerů projektu: Jihočeská univerzita České Budějovice  

Rozhlasové vysílání: „Petr Vok z Rožmberka“  

Na podzim 2011 připravil tým historiků partnera projektu KID CZ-A Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích rozhlasové vysílání o životě posledního Rožmberka Petra Voka. V tomto velmi působivě 

sestaveném pořadu byl představen život renesančního šlechtice Petra Voka, syna Jošta III.  

z Rožmberka a rakouské šlechtičny Anny z Rogendorfu.  

Začíná jeho narozením v roce 1539, pokračuje dětstvím a výchovou, kavalírskou cestu do Nizozemí, 

působením v jihočeské Bechyni, převzetím rožmberského dominia po smrti jeho bratra Viléma            

z Rožmberka a snahou o vytvoření „upomínky“ na starý český šlechtický rod v Třeboni, kde se Petr 

Vok usadil po prodeji rodného panství Českého Krumlova císaři Rudolfovi II, až po jeho smrt v roce 

1611. Vyprávění je dokresleno citacemi z dobových dokumentů jako například z osobních dopisů 

Petra Voka a z kroniky Václava Březana, který byl ještě za života Petra Voka pověřen sepsáním pamětí 

rodu Rožmberků. Postava Petra Voka je významnou osobností pro celý jihočeský kraj, jeho odkaz 

nalézáme i v mnohých literárních dílech, přičemž nejvěrohodnější informace o jeho životě je možné 

získat z již zmíněné kroniky Václava Březana. 
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