konference Násilné migračníprocesv v českúchzemích
ve 20. století
Záštitu nad konferencí převzali
lng, JiříBurian, senátor Parlamentu ČR

Ministerstvo kuttury ČR
tng. Jan Slabý, starosta města Neveklova

program konference
STŘEDA 4. LISToPADU
13,00

- 13,3O

Zahájení konference, úvodníproslov

13,30

- 15,00

l. BLOK (obecný)

Tomóš DVOŘÁK, Filosofickó fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Nucené přesuny obyvateljako nástroj politiky v kontextu rnýzkumu a teorie migrací
Václava HoRČÁKoVÁ, Historický ústavAkademie věd Čn fteferát přednese V. Hanelovó)
Česká (a československá) historiografie v období 7945 až2OL4 kpříčinám a
důsledkůmnásilných migrací v letech existence československéstátnosti.

15,00- 15,30 Přestávka na kávu
15,30

- 17,00

l. BLOK (pokračování)

Zdenko MARŠÁLEK,Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Regionalita původu: Československé zahraniční vojenské jednotky 1939-1945 jako
migračníproces
Stanislav BRO|JČEK, Etnologický ústav Akademie věd ČR

Politické pozadí řízenépracovní migrace

z

Vietnamu do ČSSR

črvnter s. tlstopnou
8,30

- 10,00

ll. BLoK

Zlatica ZUDTVÁ-LEŠKIVÁ, Historický ústav Akademie věd Ča fteferót přednese D. Němečková)
Násilné migrace ve 20. století - příčiny, formy a následky

nn NĚurČrK, Daniela nĚurČxovÁ, Historický

ústav Akademie věd ČR

Násilné migrace jako prostředek nacistické okupačnípolitiky v protektorátu
Pavel MlNAŘÍr, Volenský ústředníarchiv

-

Vojenský historický archiv

Vznik a rozšiřovánívojenských výcvikových prostorů na územíČeskoslovenska a s tím
spojené vlivy na migračníprocesy

10,00- 10,30 Přestávka na kávu
L0,3O

- I2,I5

ll. BLOK (pokračování) - Jednotlivé vojenské vrýcvikové prostory

Tomóš Z)UZAL, Masarykův ústav o Archiv Akademie vea ČŘ/ritosofická fakutta lJniverzity
Karlovy v Praze
Účast českéa německé správy na vysídleníobyvatel z územírnýcvikového prostoru

'

Bóhmen
Michaela ZEMÁNK)VÁ, Stótní okresní archiv Vyškov
Využitíprotektorátních prostředků k zajištěnímigrace obyvatelstva na příkladu
protektorátního četnictva v oblasti rozšiřovaného vojenského cvičištěna Vyškovsku

Michal ŘrzuÍČrr,Stótní okresní orchiv Nymburk
Dvojí vysídlení, jeden návrat. Vojenský výcvikouý prostor Milovice v první polovině 20.

století
JiříJELíNEK, Stótní okresní archiv Jihlava
Plánovaný uýcvikový prostor SS u Jihlavy

Josef VELFL, Hornické muzeum Příbram

'

Vojenský výcvikový prostor v Brdech v době 2. světové války a problém vystěhování

L2,I5-L3,3O

Přestávka na oběd

- 15,00

lll. BLOK (politický)

13,30

Matěj SP|JRNÝ, Ústov pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
Myslet odsun: několik úvah nad poválečnou etnickou očistou v českých zemích a jejími
důsledky
Helena NOSKOVÁ, Ústav pro soudobé dějiny Akodemie věd ČR

Migrace v pohraničívletech 1945-1960 z pohledu archivních pramenŮ

a

orální historie

David KOVAŘÍK, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

Vysídlování obyvatel z okolíčeskoslovenské státní hranice v prvních letech studené
války (19a7-1955)
15,00

- ].5,3O

Přestávka na kávu

15,30

- 16,30

lll. BLOK (pokračování)

Jan BENDA, Ministerstvo obrany ČR
Péčeo uprchlíky z pohraničía jejich sociální zaopatření ve druhé republice

Petr BEDNAŘÍK, Fokulto sociálních věd Univerzity Karlovy
Migrace židovskéhoobyvatelstva v obdobídruhé republiky

Lenka SVOBODOVÁ, Státní oblastní archiv v Praze

Akce,,ŽK"

- 2Z,OO,

19,00

Společdnský večer

PÁTEK 5. LtsToPADU
8,30

-

9,30

lV. BLOK (hospodářský a sociální)

EmilKORD\OVSKÝ
Zatopené kulturní dědictví na jižníMoravě
Robert STOJANOV, Přírodovědeckó fakulta Univerzity Karlovy

Nucené přesídleníobyvatel v Česku (Československu) a Číně:komparativní analýza
důsledkůvýstavby přeh rad ních nádrží
Pavel NOVÁK, Národní zemědělské muzeum Praha

- Kačina

Trojívyhnání(z historie Romů na Kutnohorsku)
9,30

-

9,45

9,45-L0,45

Přestávka na kávu
lV. BLOK (pokračování)

rarel ŘrnÁčrr, stótní obtastní archiv v plzni
Holýšovská zbrojovka a pracovní nasazení cizích státních příslušníkův letech
1939 - 1945

JiříTOP|NKA, Státní okresní archiv Beroun
Migrace pracovních silv těžkémprůmyslu 1945-1953
Tomóš DVOŘÁK, Filosofickó fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

Regulace trhu pracovních sil
v letech 1945-1953

a nedobrovolné přesuny obyvatel v

10,45

- 11,15

Přestávka na kávu

LL,ts

- L2,45

Generální diskuse, zhodnocení, závěr

L2,45_L3,45 oběd

14,00

Vlastivědná vycházka po Týnci nad Sázavou a nejbližšímokolí

Československu

