Doporučení pro Evropskou knihu:

„NA ULICI… U SILNICE Rakousko – Česko“
Evropský pionýrský průzkum v sociokulturním souladu.“
Mag. Dr. Rainer König-Hollerwöger
Kniha vydaná ve Vídni v německém jazyce dne 28. října 2008 pod názvem „GRENSTRICH ÖSTERREICH –
TSCHECHIEN. DER VERBORGENE WEG. Eine europäische Pionierforschung im soziokulturellen
Zusammenklan. a v Brně v českém jazyce dne 20. října 2009 pod názvem „NA ULICI… U SILNICE
Rakousko – Česko“ oslovuje široké publikum a celou řadu odborných oblastí.
Tato kniha má zvláštní význam pro mládež v České republice, v Rakousku a mezinárodně v Evropě,
protože v ní jsou osvětleny některé biografie děvčat a žen. Přitom jsou důkladně a srozumitelným
jazykem nastíněny společenské manévry a metody, jak a kde muži z kriminální scény klamou mladá
děvčata, aby je nakonec přinutili k práci jako sexuální pracovnice. Tato kniha vídeňského autora.
odborníka na otázky násilí, badatele a umělce mgr. Dr. Rainera König-Hollerwögera je specifická tím, že je
v ní vyzdvižena česká kultura a historická hlediska. Podtitul této knihy zní „Evropský pionýrský výzkum
v sociokulturním souladu“, protože autor a prezident institutu IPS-WIEN vytvořil během evropského
projektu mezi Rakouskem – Českem a Německem prostřednictvím svých kulturních akcí mosty mezi
kulturami a podporuje citlivé zpracování konfliktů. Centrální téma této knihy je člověk s jeho touhami,
radostmi a v jeho často nevyslovitelném utrpení. Kniha obsahuje napínavé, ale také vědecké a kulturní
perspektivy, kromě toho podrobné otázky týkající se práce žen / dívek v sexuálních službách formou
prostituce, nucené prostituce a obchodu s lidmi, které se týkají celé Evropy.
Kniha obsahuje předmluvu od paní mag. Jitky Gjuríčové, ředitelky oddělení pro prevenci kriminality, sekce
pro lidská práva při Ministerstvu vnitra České republiky, mgr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského
kraje), Dr. Erwina Prölla, zemského hejtmana Dolního Rakouska a Dr. Josefa Pühringera, zemského
hejtmana Horního Rakouska, bezpečnostních ředitelů a jiných významných osobností České republiky a
Rakouska.
Tato Evropská kniha je vhodná pro osvětu a prevenci ve školách, na gymnáziích, univerzitách, ve
vzdělávacích zařízeních v sociálních službách a ve zdravotnictví a v oblasti policie, justice apod.

Vědecký výzkum, Komunikace a školení v rámci EU, prováděné ústavem IPS-WIEN v celé rakousko-české
příhraniční oblasti s krátkým intenzívním srovnávacím výzkumem, byly umožněny prostřednictvím „AGIS
2005 Evropská Komise - Generální ředitelství pro soudnictví, svobodu a bezpečnost“.
Za finanční podpory programu AGIS
Evropské komise - Generálního ředitelství pro soudnictví, svobodu a bezpečnost

Německé znění podpořil:
S přátelskou podporou Spolkového ministerstva školství, umění a kultury, umělecká sekce Republiky
Rakousko a vědeckého oddělení, Spolkových zemí Dolní Rakousko a Horní Rakousko stejně jako
kulturního oddělení (MA7) Města Vídeň.
České znění podpořil:
Kniha vychází s finanční podporou Spolkového ministerstva evropských a mezinárodních záležitostí
Rakouska Tisk podpořilo Spolkové ministerstvo vědy a výzkumu ve Vídni a Jihomoravský kraj
Rainer König-Hollerwöger pořádá v českých, rakouských a německých městech průběžně prezentace
knihy s koncertem pro piáno, prezentuje zde své olejomalby, organizuje veřejné diskuze, přednášky,
semináře a tiskové konference.
Brno, Znojmo, Retz, Gmünd/ České Velenice,
Freistadt, Linz, České Budějovice, St. Pölten, Vídeň
Listopad 2009

© by www.IPS-WIEN.at

Hlasy ke knize:
Mgr. Jitka Gjuríčová, ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR:
Kniha Rainera Konig-Hollerwogera je zajímavou sondou do života žen, které na pomezí České republiky
a Rakouska nabízejí sexuální služby. Kupodivu počet mužů, kteří využívají sexuálních služeb se
nesnižuje a jejich zájem…
Dr. Erwin Pröll, zemský hejtman Dolního Rakouska:
Jako dolnorakouský zemský hejtman, tedy hejtman spolkové země, která má svůj podíl na zmíněné
příhraniční oblasti, jsem vděčen za pionýrský výzkum, který realizuje k této tématice Mag. Dr. Rainer
König-Hollerwöger, který pochází z Rakouska a profiluje se mezinárodně jako badatel v sexuální a
sociální sféře…
Ing. Petr Nezveda, starosta a policejní ředitel Znojma, města ležícího v příhraničím regionu České
republiky:
Právě autor knihy Dr. König – Hollerwöger má v této oblasti velkou zásluhu. Na základě dlouholetých
zkušeností s oběťmi i pachateli, vědeckého výzkumu a odhalováním souvislostí místních i spojitostí
mezinárodních se mu daří bojovat proti tabuizování témat, jako jsou jakékoli formy sexuálního
zneužívání dětí, nucená prostituce týkající se dívek i chlapců nebo obchod s lidmi...
Dr. Franz Prucher, dvorní rada, ředitel bezpečnosti Dolního Rakouska:
Kniha Dr. Rainera Kóniga-Hollerwógera osvětluje fenomén překračující hranice, který je podstatnou
částí obyvatelstva tabuizován, ale pro policii je z mnoha důvodů důležitý…
Právě tato kniha svědčí o tom, jak důležitá je v evropském kontextu spolupráce policie na obou
stranách hranice…
Bc. Olga Rössová (Sedláková), Charitas Znojmo/ Projekt MAGDALA
Mezi spolupracující organizace patří i spolupráce s Dr. Königem Hollerwögerem z IPS-WIEN.
Výše zmíněná spolupráce započala dne 17. března 2006 zahajovací konference k prohlášení společné
vůle…
Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Je třeba ocenit snahu rakouského sociologa, sexuologa a tvůrčího pracovníka, který se na jeden z nich
zaměřil a zprostředkoval tak svým kolegům a odborníkům u nás užitečný pohled "z druhé strany".
Rainer König-Hollerwöger je znám svou mnohostranností. Buduje totiž mosty kulturního porozumění
mezi Českem a Rakouskem i dalšími formami, pořádáním klavírních a varhanních koncertů a putovních
výstav…

Kniha „NA ULICI… U SILNICE Rakousko – Česko“ oslovuje tyto odborné oblasti :
Psychologie, sociologie, sociální vědy, historické vědy, historie, filozofie, pedagogika, sexuální výzkum,
sociální výzkum, literatura/poezie, hudba/polyfonie, kulturní vědy, antropologie, teologie/etika,
kriminalistika, pedagogika, kriminální psychologie, právnictví/právní vědy, otázky násilí a sexuálního násilí,
lékařství, sociální práce, evropské právo, lidská práva, práva dětí
Po 14. roku věku přicházejí v úvahu tato vzdělávací zařízení :
Gymnázia, všechny vyšší odborné školy, obchodní akademie, střední odborná učiliště ...
Akademie, vysoké školy, univerzity, instituty, neziskové organizace,
Policie/kriminální policie, ministeristva spravedlnosti, soudy, státní zaměstnanci, právníci
Přímo osloveny jsou :
Česká republika, Rakousko, Německo, Evropská unie, UNO
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