Příjezd

Obecné informace

Vlakem
- každou hodinu z Mnichova hlavního nádraží!
Některá spojení nabízí praktický přestup i na stanici
Mnichov-Pasing. Detaily spojení najdete na webových stránkách Německých drah www.bahn.de.

Přehled programu
Seminář je otevřen účastníkům z Německa a České
republiky, vše bude tlumočeno do obou jazyků.

Akademie je vzdálení od stanice Kochel am See
(konečná zastávka vlaku) asi 15 minut chůze. Z
nádraží se dejte vpravo a při nejbližší příležitosti
přejděte na druhou stranu silnice. Jděte stále po
hlavní silnici (Bahnhofstr./Mittenwalderstr.) ve směru
Innsbruck/Mittenwald k náměstí Schmied-vonKochel-Platz. Odtud jděte nejlépe po pravé straně
silnice (asi 1000 metrů) k další křižovatce. Tam už je
směrem do kopce vyznačena cesta k akademii.
Taxi si můžete objednat předem na telefonním čísle
+49 - 8851 - 1315.
Autem
Městečko Kochel am See se nachází asi 75 kilometrů
jižně od Mnichova. Z dálnice směrem na GarmischPatenkirchen sjedete na výjezdu Murnau/Kochel. V
centru Kochelu se dáte vpravo(směr Mittenwald).
Blízko příjezdu k jezeru (Badstrasse) se hlavní silnice
točí doleva, před touto zatáčkou zatočte dvakrát doprava. Dále silnice vede do kopce. Nahoře je dostatek parkovacích míst.

Registrace
Použijte buď přihlášku z tohoto letáku, nebo nám
pošlete e-mail. Můžete také snadno přihlásit na
našich webových stránkách.
Účastnický poplatek
99,00 € pro účastníky z Německa (50% sleva pro
žáky, studenty, učně a nezaměstnané)
20,00 € pro účastníky z Česka
V ceně je zahrnuto ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji a stravování (bez nápojů). Nezaměstnaní,
studenti a učňové získají po předložení potvrzení
50procentní slevu z účastnického poplatku.
Kontakt
Tamara Wissing
Email: tamara.wissing@vollmar-akademie.de
Tel.: 0049 8851 780
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Německo a Česko ve
volebním roce 2017
Od pátku do neděle:
22. - 24. září 2017

Georg-von-Vollmar-Akademie
Schloss Aspenstein
82431 Kochel am See
GERMANY
Tel.: 08851 780
Fax: 08851 7823
email: info@vollmar-akademie.de
www.vollmar-akademie.de
www.facebook.com/VollmarAkademie

Seminář je simultánně tlumočen do
češtiny a němčiny

Německo a Česko ve
volebním roce 2017
Na podzim roku 2017 se v Česku i Německu
konají parlamentní volby. Kampaň je již
tradičně doprovázena emocemi a na konci se z nepatrných rozdílů mohou stát
nepřekonatelné bariéry. Co ale hraje roli
před volbami v té které zemi?
Během našeho mezinárodního semináře
máte možnost nejen získat přehled o aktuálním dění v sousední zemi, ale také diskutovat s referenty a srovnávat předvolební
kampaně v Česku i Německu.

Vedení semináře:
Bára Procházková, politoložka a novinářka, Praha

Přednášející:
Tomáš Samek, Ph.D.; politolog, Univerzita Pardubice
Jan Zajíc, Heinz-Kühn-Bildungswerk Dortmund,
německý komunální politik

Dr. Stephan Dünnwald, Bavorská rada pro uprchlíky
Dr. Wolfgang Schwarz, historik, kulturní referent pro
české země, Spolek Adalberta Stiftera, Mnichov
Hana Marvanová, bývalá poslankyně a právnička
Jaroslav Šonka, publicista

Pátek, 22.09.2017
18.45
Přivítání zástupci Vollmar-Akademie a informace k pobytu
19.00 – 21.30
Úvod do tématu, Představení účastníků a vedení
semináře, Informace k průběhu programu

16.00 - 16.45
Německá politika vůči uprchlíkům: Uprchlíci žjí
mezi námi, co bude dál?
Přednáška
Dr. Stephan Dünnwald
17.00 - 18.00
Německo a Česko ve volebním roce 2017: Společné
rysy a rozdíly. Existuje německo-česká budoucnost?
Pódiová diskuse s výše uvedenenými přednášejícími
Moderace: Bára Procházková

Česko a Německo v kostce – poznávání našich
sousedů (výlet do historie a přítomnosti sousední
země)
Moderace: Bára Procházková

19.00 - 21.00 (Dobrovolný program)
„ Alois Nebel“ (2011)

Sobota, 23.09.2017

Neděle, 24.09.2017

09.00 - 10.00
Česko před volbami: Základní přehled, témata kampaní, předvolební průzkumy
Přednáška
Tomáš Samek , Ph.D.

09.00 - 11.00
Významné české osobnosti a jejich vztah k
německému jazyku a kultuře – významné německé
osobnosti českého původu
Přednáška
Dr. Wolfgang Schwarz

10.15 - 11.15
Německo před volbami: Základní přehled, témata
kampaní, předvolební průzkumy (přednášející dosud
neurčen)
Přednáška
Jan Zajíc
11.30 - 12.30
Úloha médií v předvolebních kampaních v Německu
i Česku
Přednáška
Jaroslav Šonka
15.00 - 15.45
Úkoly české občanské společnosti před volbami
Přednáška
Hana Marvanová

Promítání filmu

11.00 - 12.00
Mazaný Švejk a puntičkářský Helmut
Přednáška na téma vzájemných kulturních
stereotypů v minulosti a jejich vliv na současnost
Přednáška a diskuse
Bára Procházková
12.00 - 12.30
Diskuse, záverečný proslov, hodnocení semináře
Odjezd po obědě

