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mimo projekty a projekt Od eutanaz íe k vyhlazová ní Židů

účast na sympoziu: Frieden fůr unsere Zeit? 75 Jahre MUnc hener
Abkommen, studium podkladů k projektu Od eutanazie k vyhlazová ní
Židú
PhDr. Pavel Zeman, Ph.D .

Ve dnech 26.- 28. 9. 2013 jsem vykonal služební cest u do Mnichova ve Spolkové republice
Německo. Cesta byla uskutečně na na pozvání České ho cent ra v Mn ich ově

(http :/ / mu nich.czechcentres.cz/ cs/) .

První den služební cesty 26. 9. 2013 j sem se zúčastn i l sympoz ia k 75. výroč í přij e t í

Mnichov ské dohody 26. 9. 20 13: Frieden fůr unsere Zeit. 75 Jahre Munchen Abkommen,
Sympozium po řádal a Bayerische Staatskanzlei, Bayerische Landeszentral e fůr politische
Bildungsarbeit a Tsc hechische Centrum Munchen. Sympozium se konalo ve spolupráci
s Ústavem pro studium totalitních re žim ů , Colleg iem Carolinem (Mů nchen) , NS
Dokum entationszentrum Můnchen , Filmmuseum Můnchen , Hochschule fů r Musik und
Theater M ů nchen , Generalkonsulat der Slowakischen Republik in MUnchen.

Druhý den služební cesty 27. 9. 201 3 jsem studoval v Archivu Institu tu fůr

Zeitgeschichte v Mnichově německé archivní dokumenty k projektu Od eutanazie
k vyhlazování Židú ( Gerichtsakten ll, Akten betr. Die Strafsache gegen dr. Bolme, D. Allers,
A. D. Kaufman, sign. Gf 03.28/1-32, Bd. 23-2 7). Poté jsem v rámci doprovodného progra mu
sympoz ia, kter ým bylo promítání dobových dokumentárních film ů k udá lostem
v Československu a v Evropě koncem 30. let 20. Století, přednes l ve Filmové m muzeu
v Mnichově odbornou přednášku k dokumentárnímu filmu Crisis (r. Herbet Kline, 1939). Po
promítnutí filmu j sem diskutoval s návštěvníky promítání o daném filmu a zodpov ídal
historické dotazy týkaj íci se událostí roku 1938 v Československu.

Třetí, poslední , den služební cesty jsem před odjezdem studova l odbornou historickou
literaturu k projektu Od eutanazie k vyhlazování Židů v odborné knihovně historické
literatury univerzity v Mnichově Fachbibliothek I-listoricum (http://historicum.ub.uni
muenchen.de/).

Náklady na j ízdné a ubytován í uhradilo České centrum v Mnichově .
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