Pozvánka
TK odhalení pomníku 9. června 2017 11 hodin
Odhalení pomníku k uctění příspěvku Vojtěchových zemí Polska, Slovenska, Česka a
Maďarska k pádu Zdi dne 9. června 2017 ve 12 hodin
Mezinárodní kolokvium k odkazu národních kulatých stolů ve 14.00 hodin
Berlín, 02.06.2017 – Vojtěchova nadace Krefeld, která se věnuje dialogu se státy střední

a východní Evropy, zve společně s Nadací Berlínská zeď a Von Bodelschwinghovými
nadacemi Bethel na odhalení pomníku k uctění příspěvku „Vojtěchových zemí“ Polska,
Slovenska, Česka a Maďarska k pádu Zdi v Berlíně
v pátek 9. června 2017 ve 12 hodin
v zahradě kavárny Mauercafé na Bernauer Straße 115 (vedle návštěvnického centra Památníku
Berlínská zeď).
Předtím se uskuteční v 11 hodin tisková konference se třemi organizátory a autorem pomníku, prof.
Albrechtem, v tzv. Lazarově domě Berlín, v konferenční místnosti ve zvýšeném přízemí vpravo,
Bernauer Straße 117. Prosíme o registraci na christine.roehr@adalbert-stiftung.de.
Vojtěchova nadace chce tímto pomníkem připomenout příspěvek Vojtěchových zemí k pádu Berlínské zdi
a ke znovudosažení německé jednoty.
Umělec, který pomník vytvořil, profesor Hans Joachim Albrecht, se rozhodl pro skulpturu, jež nazval
„dřepící, která se narovnává“. Její úsporná řeč těla naznačuje, jak se člověk při obraně, chladu, samotě a
smutku uzavírá a při otevřenosti, teple, bezpečí a radosti vzpřimuje: Dřepící se narovnává.
V návaznosti na odhalení pomníku se ve 14.00 hodin koná v Lazarově domě Berlín Mezinárodní
kolokvium na téma „Národní kulaté stoly ve Vojtěchových zemích. Odkaz roku 1989“ s význačnými
zástupci těchto zemí a letošním laureátem Vojtěchovy ceny Dr. Imre Kónya (zakladatelem nezávislého
Právnického fóra, členem maďarského Kulatého stolu a bývalým ministrem vnitra) pod vedením
posledního ministra zahraničních věcí NDR a spoluzakladatele SPD v NDR Markuse Meckela.

Kolokvia se účastní: z Polska: Prof. Dr. Jacek Czaputowicz (člen KOR a Solidarnośći, poradce
premiéra 2007-2009, 2014 člen programové komise PIS), Slovensko: Dr. František Mikloško (hlavní
iniciátor Svíčkové demonstrace 25. března 1988, první svobodně zvolený předseda parlamentu,
nositel Vojtěchovy ceny z roku 2005), Česko: Dr. Libor Rouček (2009-2012 místopředseda
Evropského parlamentu, člen/místopředseda zahraničního výboru Evropského parlamentu),
Maďarsko: Zsolt Németh (spoluzakladatel Fidesz (1988), člen maďarského Parlamentu, bývalý
státní ministr ministerstva zahraničních věcí, předseda zahraničního výboru).
Projekt pomníku je iniciativou Vojtěchovy nadace ve spolupráci s velvyslanectvími Polska, Slovenska,
Česka a Maďarska v Berlíně, za podpory Von Bodelschwinghových nadací Bethel a Nadace Berlínská
zeď.
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