
 
 
  

 
Německý kulturní spolek region Brno ve spolupráci  

s Ústavem germanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity  
Vás srdečně zve k přednáškovému pořadu   

 
  „Vytrvat a nevzdávat se“ 

 
 Workshop k německé sociální demokratické straně  

 v první Československé republice“. 
 

 Pořad je věnován vzpomínce na Martina K. Bachsteina.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ve středu 24. října 2018 v 10.00 hodin

 

v brněnském Setkávacím středisku německé menšiny, Jana Uhra 12 . 
 

 Odpoledne přednáší 
mezinárodně uznávaný historik  

Detlef Brandes (Berlín)  
o německé a české sociální demokracii  v první Československé republice. 

Přednáška se koná v posluchárně K 21 Brno Veveří 28.  
 
 

      Hanna Zakhari                Dr. Zdeněk Mareček, Ph.D., 
Německý kulturní spolek region Brno   Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU  



 
Přednášející:     
 
Profesor Dr. Detlef BRANDES 
vedl do léta 2008 Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa na 
Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu. Po studiu dějin, slavistiky, germanistiky a politologie 
v Mnichově a po doktorském studiu pracoval v Collegiu Carolinum, později na Freie Universität v 
Berlíně, kde se habilitoval. R. 1991  byl jmenován profesorem  na Univerzitě Heinricha Heineho v 
Düsseldorfu, kde vybudoval Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen 
Europa. Jako hostující profesor   působil na European University Institute ve Florencii, Columbia 
University, Stanford University v USA a na Slavic-Research Center v Sapporu. Jako řádný profesor 
v Düsseldorfu zaštítil ve spolupráci s českými kolegy grantový program DAAD, který umožnil 
založit na Karlově univerzitě Centrum pro německá a rakouská studia (dnes Katedra německých a 
rakouských studií) a významně se podílel na vzniku partnerství pražské a düsseldorfské univerzity. 
Karlova univerzita mu v roce 2001 udělila čestný doktorát a Akademie věd ČR v roce 2003 
Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách. Je odborníkem na 
německo-české vztahy a členem Česko-německé komise historiků a Slovensko-německé komise 
historiků. 
 
Mgr. Jan BUDŇÁK, Ph.D. 
1997-2002  studoval německou a anglickou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci / 
Olomouci, poté v letech 2003-2007 promoval v oboru německá literatura. (Disertace „Das Bild der 
Tschechen in der deutschböhmischen und deutschmährischen Literatur“ vyšla v roce 2010).. 
Následuje stipendium Franze Werfela na Vídeňské univerzitě. Od roku 2005 vyučuje na katedře 
německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; od roku 2016 na katedře 
germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od 
roku 2017 je členem německo-českého týmu pro studium literární kultury Akademie věd České 
republiky 
 
PhDr. Zdeněk MAREČEK, Ph.D. 
vystudoval germanistiku a češtinu na Filozofické fakultě brněnské univerzity. Studium ukončil 1981 
diplomovou prací o české recepci Friedricha Hölderlina, 2006 obhájil disertaci o Emilu Hadinovi. 
1994–1997 lektor češtiny na vídeňské univerzitě.  Dnes odborným asistentem Ústavu germanistiky, 
nordistiky a nederlandistiky Masarykovy univerzity. Věnuje se německy psané literatuře na Moravě. 
Je členem Internationale-Robert-Musil-Gesellschaft a mj. také vedení Německého kulturního 
spolku region Brno. 
 
Mgr. Šárka NAVRÁTILOVÁ  
absolvuje  v současné době doktorské studium moderní historie na Katedře německých a 
rakouských studií na Ústavu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v 
Praze. Ve své dizertační práci se zabývá vývojem vztahů mezi Němci a Čechy v oblasti školství a 
ekonomiky v Brně v meziválečném období 
 
Hanna ZAKHARI 
se narodila a vyrostla v Brně, od roku žije 1964 ve Spolkové republice. Vystudovala Obchodní 
akademii Bádenska-Württemberska, poté pracovala v personálním oddělení mezinárodní 
společnosti. Od roku 2008 předsedkyně Německého kulturního spolku, region Brno. Zajímá se 
 o brněnské dějiny 19. a 20. století se zaměřením na dělnické hnutí.  
 
 

 



 
Workshop v setkávacím středisku německé menšiny  

Brno, Jana Uhra 12 
 

10.00 -12.00 Uhr  
------------------------------------------------------------------------ 

 
Zahájení  

In memoriam Martin K. Bachstein  
------------------------------------ 

 
„Něco poznatků k sociální situaci v Čechách, na Moravě  

a v Brně 19. a 20. století“  
Hanna Zakhari  

 
Reakce brněnských německých sociálních demokratů na vznik Československa  

Mgr. Šárka Navrátilová, Praha    
 

Kosmopolitní hnutí, socialismus a ateismus 
v brněnském časopise "Die Wahrheit" (1919-1923) 

Mgr. Jan Budňák, Ph.D. 
 

„Ludwig Winder a německá sociální demokracie  
v kulturní rubrice pražského deníku „Bohemia“ 

PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. 
 

Ludwig Winder  jako šéf kulturní rubriky konzervativního listu prosadil překvapivě levicové 
přispěvatele kulturní rubriky, zvláště z řad exulantů po roce 1933. 

 
-------------------------------------------------- 

 
Odpoledne v 16.00 Uhr hodin promluví v univerzitní přednáškové síni  

K 21 Brno Veveří 28  
 

Profesor Dr. Detlef Brandes 
 

IM ZWEIFEL FÜR DIE DEMOKRATIE:  
 

DIE TSCHECHOSLOWAKISCHEN UND DEUTSCHEN 
SOZIALDEMOKRATEN IN DER TSCHECHOSLOWAKEI 1918-1938. 

 
-------------------------------------- 

 
 

Přednášky budou probíhat v češtině a němčině (bez překladu). 
V průběhu akce bude fotografováno 



 

 
Celodenní projekt podpořili:  

 
 

Ministerstvo vnitra  
Spolkové republiky Německo 

 
Shromáždění Německých spolků  

v České Republice  
 

Masarykova univerzita v Brně  
 

Ústav germanistiky Filozofické fakulty  
Masarykovy univerzity  

 
kterým srdečně děkujeme. 

 
 

Zvláště ovšem děkujeme všem,  
kteří svým vystoupením   
přispějí ke zdaru akce.  

 
 

Německý kulturní spolek region Brno  
 
 

 
 
  

 
 


