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OZNÁMENÍ PRO TISK:
Koncertní – klavírní prezentace knihy v Českých Budějovicích
Mag. Dr. Rainer KÖNIG-HOLLERWÖGER (Vídeň, Znojmo)
NA ULICI... U SILNICE. Rakousko-Česko.
POMEZÍ RAKOUSKO – ČESKO. SKRYTÁ CESTA.
přeložily: Erika Bezdícková a Mgr. Pavla Váňová
do českého jazyka přeložila paní Erika Bezdícková, židovka, která přežila koncentrační tábor a je
mediálně známá, a paní mgr. Pavla Váňová, novou předmluvu napsala paní mgr. Jitka Gjuričová,
ředitelka oddělení kriminální prevence, sekce pro lidská práva, na českém ministerstvu vnitra v Praze.

v středa, 31. března 2010 v 18:00 hodin
Alšova jihočeská galerie - Wortnerův dům AJG
U Černé věže 22, 370 01 České Budějovice
Záštita a úvodní slovo:
Mgr. Rudolf Vodička
náměstek primátora města České Budějovice
Předmluva knihy:
Mgr. Jitka Gjuričová ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
Zahájení:
Mag. Dr. Rainer König-Hollerwöger, sociální a sexuální badatel, kulturní
filozof, klavírista, autor, malíř, předseda IPS-WIEN
Tlumočníce:
Marie Laláková
Mag. Dr. Rainer König-Hollerwöger
POMEZÍ RAKOUSKO – ČESKO. SKRYTÁ CESTA.
(„GRENZSTRICH ÖSTERREICH-TSCHECHIEN, DER VERBORGENE WEG“)
Evropský pionýrský průzkum v sociálně-kulturním souznění
První vydání v německém jazyce 28. října 2008, ISBN: 978-3-85450-281-4
Nakladatelství: Der Apfel, Vídeň
První vydání v češtině:
„NA ULICI...U SILNICE Rakousko-Česko"
První vydání v češtině jazyce 20. října 2009 | ISBN:978-80-85763-50-8
Nakladatelství: Littera Brno
Ohlas mimořádné badatelské a kulturní činnosti nyní i v Česku,
rostoucí význam v německy mluvících regionech
S finanční podporou Spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti v Rakousku
Vytištěno s podporou Spolkového ministerstva pro vědu a výzkum ve Vídni
a Jihomoravského kraje
Celý rok po vydání knihy „GRENZSTRICH ÖSTERREICH – TSCHECHIEN. DER VERBORGENE WEG. Eine
europäische
Pionierforschung
im
soziokulturellen
Zusammenklang.“
se
jejím
obsahem
zabývala rakouská a německy mluvící média, počínaje rozhlasem a televizí přes noviny i časopisy.
Kniha vídeňského autora, vědeckého pracovníka zabývajícího se kulturními, sociálními a sexuálními
problémy, Rainera Königa-Hollerwögera, vyšla v druhé polovině října 2009 česky v Brně.
Jeho Evropskou knihu uvádějí předmluvy prominentních osobností z České republika a Rakouska.
Kromě zemských hejtmanů, ředitelů bezpečnostních složek aj. se slova ujímá i paní mgr. Jitka
Gjuričová, ředitelka oddělení kriminální prevence, sekce pro lidská práva, na českém ministerstvu
vnitra v Praze.
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Rainer König-Hollerwöger je prezidentem multikulturního a interdisciplinárního institutu IPS-WIEN,
který má svoji pobočku rovněž ve Znojmě a působí zde pod názvem Kancelář Mikuláš. Autor se již
dlouhá léta věnuje kulturní spolupráci mezi Rakouskem a Českem, zúčastňuje se řady kulturních akcí
jako autor, malíř, pianista, varhaník a referent. Je vyznavačem české kulturní svébytnosti. Jeho citlivá
metoda přístupu k sociálním, duševním a především všem lidským problémům je v Evropě jedinečná.
Je velmi žádaným expertem a jako takový provádí badatelskou činnost přímo na místě, v zemích,
městech a vesnicích.
Účastnil se většího projektu EU zahrnujícímu Česko, Rakousko a Německo (1.12.2005 až 30.11.2007).
Projekt probíhal za finanční podpory programu AGIS Evropské komise pro justici, svobodu a
bezpečnost.
V souvislosti s ním se důsledně věnoval celému rakousko-českému pohraničnímu regionu se
zaměřením na prostitucí, nucenou prostitucí a obchodováním s lidmi.
Skutečnost, že přitom narazil i na přímé souvislosti mezi scénou rakousko českého a německo českého
příhraničí, osvětluje násilí, pohřešované osoby a sexuální násilí, které existuje napříč Evropou a
nezřídka doprovázejí dotčené ženy od jejich dětství a určují tak jejich život.
Dr. König-Hollerwöger narazil před Vánocemi 2009 na hranici Jižní Čechy / Dolní Rakousko /
Waldviertel na dramatickou životní situaci mladé matky s jejím malým dítětem (bližší
informace naleznete v rakouských novinách KURIER: Prostitution: „Das Geld liegt auf der
Straße".pdf)
Kromě toho uspořádal institut IPS-WIEN pod vedením Rainera Königa-Hollerwögera školení příslušníků
policie a kriminální policie v jižních Čechách, na jižní Moravě a v Horním a Dolním Rakousku. Dále
realizoval EU školení na Univerzitě v Českých Budějovicích, kterého se účastnilo 11 státních
návladních z Jižní Moravy.
Ve své pečlivé a rozsáhlé studii přichází známý vídeňský badatel Rainer König-Hollerwöger k poznání,
že to jsou převedším Rakušané a Němci, kteří přicházejí do příhraničních regionů jako sexuální turisté.
Jako odborníkovi, který se věnuje otázkám sexu dobře ví, že prostituce patří mezi nejstarší řemesla.
Ve své knize líčí velice citlivě lidské osudy sexuálních pracovnic v příhraničí. Osvětluje přitom také
otázku prostitutek v dobách Rakousko-Uherské monarchie a zároveň se zabývá
současnou
mezinárodní situací.
Senzibilitu, prevenci a kulturní komunikaci řadí Dr. König-Hollerwöger na první místo, považuje je za
mimořádně důležité. Všechna předčasná posuzování a odsuzování i zevšeobecňování odmítá.
Coby znalec prostředí, ve kterém dochází k násilí, k internetové kriminalitě ve formě „dětské
pornografie“, která se razantně rozvíjí po celém světě, vystoupil opakovaně i v Rakousku veřejně
proti jakékoliv formě sexuální násilí páchaného na dětech. Věnuje se přitom také otázce
pohřešovaných dětí a mladistvých v Evropě.
Byl prvním expertem, který se ve Vídni začal v roce 2004 zabývat dětskou prostitucí a vytvořil posléze
televizní dokument zabývající se tímto tématem. Ve své knize
„Dítě uprostřed dusivého
sexuálního násilí. Cesta k dřívějším obětem a pachatelům“, které vydalo v roce 2003
nakladatelství Fischer ve Frankfurtu nad Mohanem (ISBN:3-8301-0469-3), působivě líčí pozadí
dramatických situací dětí v rakouských Alpách.
Odhalení autorovy olejomalby „ČESKÉ BUDĚJOVICE JULIA SPONTÁNNĚ 2010“, věnováno
městu a Julii Kührer, tehdy šestnáctileté, která dne 27. června 2006 beze stopy zmizela a do
dnešního dne se pohřešuje. Dívka pochází z rakousko českého příhraničí.
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