
    
 
 
 

4. setkání Kosmonoského kruhu 
(19. – 21. listopadu 2020) – mezinárodní 

konference 
 
 

Ústav Dobřany a jeho pacienti, 1938-1946. Prameny a 
jejich dokumentace, osudy, vzpomínka.  

 
+ Představení nové česko-německé knihy: Nacistická „eutanázie“. 
Život nehodný existence versus nedotknutelná lidská důstojnost: 

Svět bez těch druhých 
 

Místo: Hotel Haus Silberbach 
 
 

P r o g r a m  
 
 
 
Čtvrtek 19. listopadu 2020 
 
Odpoledne – příjezd, občerstvení, ubytování 
 
18:00 – večeře 
 
Od 19:00 – přivítání, zahájení, pozdravení: René Milfait/Michal V. 
Šimůnek/Boris Böhm; 
organizační záležitosti, novinky; přátelské posezení, rozhovory, sdílení... 
 
Pátek, 20. listopadu 2020 
 
8:00-9:00 snídaně 
 
9:00–9:15 – zahájení a pozdravení  
 



9:15–9:45 – Šimůnek Michal (Praha): „Jeden ústav v Západních 
Čechách“. Historické zpracování a cesta k aktuálním poznatkům 
 
9:45–10:30 – Novák Milan (Kosmonosy): Dobřany a jejich pacienti ve 
světle čísel  
                        
10:30–11:00 – Přestávka s občerstvením   
 
 
11:00–11:30 – Böhm Boris (Pirna): Prameny k Ústavu Dobřany a jejich 
pacienti v německých archivech  
 
 
11:30–12:15 – Diskuse & Komentáře 
 
12:15–13:15 – Oběd  
 
 
13:15–13:45 – Hagen Markwardt (Pirna): Biografie obětí nacistické 
„eutanázie“ z Ústavu Dobřany a jejich význam 
 
13:50–14:30 – Peter Eigelsberger (Hartheim): Dobřany a Hartheim 
 
14:30–14:45 – Diskuse & Komentáře 
  
14:45–15:15 – Přestávka s občerstvením 
              
15:15–17:00 – Kulatý stůl pro příbuzné  
 
17:00–17:45 – Diskuse, komentáře, domluva, výhled... 
 
18:00 – večeře  
 
Ab 19:00 - hra na klavír – koncert Karen Forbriger, autorka svědectví 
v nové knize, příbuzná pozůstalá pratety, rovněž učitelky hry na klavír; 
společné posezení s rozhovory, sdílením... 
 
 
Sobota 21. listopadu 2020 
 
8:00-9:00 snídaně 
 
9:00-9:35 Poděkování všem dárcům a autorům - představení česko-
německé knihy „Život nehodný existence versus nedotknutelná lidská 
důstojnost: Svět bez těch druhých“: René Milfait/Ed. (EJF-Akademie) a 
MUDr. Beate Luckhardt (Hamburg) 
 



9:35- 10:15 Miroslav Eisenhammer (Státní oblastní archiv v Plzni): Nálet 
na Dobřany 16. dubna 1943 a jeho vliv na uchování archivních pramenů 
dobřanské psychiatrické léčebny 
 
10:30-11:00 Přestávka s občerstvením 
 
11:00-12:00 Dobový film o bombardování Dobřan: s výkladem M. 
Šimůnka a M. Nováka 
 
12:00-12:15 Závěrečné shrnutí, rozloučení 
 
12:15 Oběd 
Odjezd 
 
Celý program je profesionálně tlumočen.  

Děkujeme za finanční podporu Česko-německému fondu budoucnosti.  

 

 


