
 
 
 
 
 
 

 
Pozvánka na 

• tlačovú konferenciu k odhaleniu pamätníka 9. júna 2017, 11.00 hod. 

• odhalenie pamätníka pádu múru ako ocenenie prínosu krajín Sv. Vojtecha Poľska, 
Slovenska, Česka a Maďarska 9. júna 2017, 12.00 hod 

• medzinárodné kolokvium k odkazu národných okrúhlych stolov 9. júna 2017, 14.00 
hod.  

Berlín 02.06.2017 - Nadácia Sv. Vojtecha (Adalbert-Stiftung) v Krefelde, ktorá sa venuje 
dialógu so štátmi strednej a východnej Európy, pozýva spolu s Nadáciou Berlínskeho múru a 
s Bodelschwinghskými nadáciami Bethel na odhalenie pamätníka ako ocenenia prínosu „krajín 
Sv. Vojtecha“ Poľska, Slovenska, Česka a Maďarska k pádu Berlínskeho múru  

v piatok, 9. júna 2017, o 12.00 hod. 

v záhrade pri kaviarni Mauercafé na Bernauer Straße 115 (vedľa návštevníckeho centra Pamätníka 
Berlínskeho múru). 

Predtým sa bude o 11.00 hod. konať tlačová konferencia so všetkými tromi usporiadateľmi a s autorom 
pamätníka, profesorom Albrechtom, v budove Lazarus-Haus Berlín, v konferenčnej sále na zvýšenom 
prízemí vpravo, Bernauer Straße 117. Prosíme Vás o prihlásenie na mailovej adrese 
christine.roehr@adalbert-stiftung.de.  
 
Nadácia Sv. Vojtecha chce týmto pamätníkom pripomenúť príspevok krajín Sv. Vojtecha k pádu 
Berlínskeho múru a k znovuzískaniu nemeckej jednoty.  
 
Umelec, ktorý pamätník vytvoril, profesor Hans Joachim Albrecht, sa rozhodol pre sochu, ktorú nazval 
„Čupiaca, vzpriamujúc sa“. Jej stručná reč tela hovorí o tom, ako sa človek v obrane, v zime, v osamelosti 
a smútku učupí a stiahne sám do seba, a ako sa vystrie a vzpriami, keď cíti úprimnosť, teplo, bezpečie 
a radosť: čupiaca sa vzpriamuje.  
 
V nadväznosti na odhalenie pomníka sa bude o 14.00 hod. v budove Lazarus-Haus Berlín konať 
Medzinárodné kolokvium na tému „Národné okrúhle stoly v krajinách Sv. Vojtecha. Odkaz roku 
1989“ s prominentnými zástupcami z týchto krajín a s tohtoročným laureátom Adalbertovej ceny, Dr. Imre 
Kónyom (zakladateľ nezávislého právnického fóra, člen maďarského okrúhleho stola a bývalý minister 
vnútra) pod vedením posledného ministra zahraničných vecí NDR a spoluzakladateľa SPD v NDR 
Markusa Meckela. 
 
Kolokvia sa zúčastnia: z Poľska prof. Jacek Czaputowicz (člen KOR a Solidarnośći, poradca premiéra 
2007-2009, 2014 člen programového výboru PiS), zo Slovenska JUDr. František Mikloško, hlavný 
iniciátor Sviečkovej manifestácie 25. marca 1988, prvý slobodne zvolený predseda Národnej rady, držiteľ 
Adalbertovej ceny 2005), z Českej republiky Dr. Libor Rouček (2009-2012 viceprezident Európskeho 
parlamentu, člen/dočasne podpredseda Zahraničného výboru Európskeho parlamentu), z Maďarska: 
Zsolt Németh (spoluzakladateľ strany Fidesz (1988), poslanec Maďarského parlamentu a predseda 
Zahraničného výboru). 
 
Projekt pamätníka je iniciatívou Nadácie Sv. Vojtecha v spolupráci s veľvyslanectvami Poľskej republiky, 
Slovenskej republiky, Českej republiky a Maďarska v Berlíne, s podporou Bodelschwinghských nadácií 
Bethel a Nadácie Berlínskeho múru.  

Kontakt: Christine Röhr Tel.: + 49 (0) 21 51/15 93 11 
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