
 

Výstava potrvá do 23. 11. 2014. Vystaveny budou všechny dostupné 

fotografie a dokumenty, které se muzeu podařilo na výstavu získat, 

díky veliké pomoci přátel z Německa. 

17. 10. 2015 Konference „Hans Watzlik – básník Šumavy“ 

Konference zahajuje v 10.00 hod. ve společenském sále Městské 

knihovny a muzea v Nýrsku. 

Blok I: 10.00 – 12.30 hodin 

 1. Zahájení konference – Karel Velkoborský, Muzeum Nýrsko  

 2. Životopis Hanse Watzlika – Waltraut Senninger, Mnichov  

3. Literární úroveň Watzlikovy tvorby – Paed. Dr. Petr 

Kučera, ZČU Plzeň    

Oběd 

Blok II 14.30 – 17. 30 

1. Ideologická orientace Hanse Watzlika – Ph.Dr. Václav 

Maidl, Rakouské kulturní forum, Praha 

2. Česká recepce osoby a díla H. Watzlika – Ph.Dr. Pavel   

Škorpil, Praha 

3. Poválečný soudní proces s Hansem Watzlikem – Prof. 

Viktor Viktora, ZČU Plzeň  

4. Právní posouzení procesu s Hansem Watzlikem – JUDr. Jiří 

Štancl, Klatovy 

5. Svědectví současného čtenáře Watzlikovy tvorby – Ing. 

Karel Hůlka, Ústí n. L. 

 „V průběhu roku prodej edice dřevěné záložky do knihy Hans 

Watzlik – básník Šumavy 16. 12. 1879 – 24. 11. 1948“ 

 
Účast na všech akcích volná. Bude nás těšit, budeme-li Vás moci přivítat i 

jako účastníky konference. Přihlášky a dotazy přijímá ředitel muzea Karel 
Velkoborský, tel.: 603 528 713, velkoborsky@kvelkoborsky.eu   

 
 

 

2015 – Rok Hanse Watzlika 

Připomínky literárních osobností města Nýrska 4. ročník 

 

 
 
 
 

16. 12. 1879 – Dolní Dvořiště 
24. 11. 1948 – Tremmelhausen u Řezna 

mailto:velkoborsky@kvelkoborsky.eu


Není snadné popsat život Hanse Watzlika. Spisovatele, 

jehož prastrýc byl nadšený panslavista, a jehož jméno si i 

v německé verzi ponechalo původní české Vaclík a současně 

osobnost, se kterou si nevědí rady lidé v Čechách a dokonce ani 

v Německu. Ano, budeme–li se držet pouhých dat, jsme hotovi 

na několika řádcích, ale přitom víme, že tohoto muže musíme 

chápat v širších souvislostech. 

 Watzlik byl po otci. Snad můžeme říci, že se v něm 

formovalo horoucí srdce člověka, který chtěl vidět svět krásným. 

Vyrostl na konci devatenáctého století, kdy se utvářely, dnes při 

hodnocení tehdejšího vývoje, obecně přijímané národnostně-

politické pohledy. Prožil podmanivých šest let na svém prvním 

učitelském místě v Ondřejově poblíž Hořic na Šumavě a 

k formujícím skutečnostem patří také to, že velmi brzy byla 

literatura jeho jediným zdrojem obživy. Z nýrských literátů 

známe osobnosti, které se statečněji popasovali s životem, ale 

nebyl v nich takový přetlak. To způsobilo, že vedle množství 

titulů krásných a oblíbených prací  jako /Im Ring des Ossers/ 

Kolem Ostrého, /Ó Böhmen/ Ó Čechy, /Aus wilder Wurzel/ 

Z divého kořene, /Pfarrer von Drnloh/ Farář z Trní, /Die 

romantische Reise des Carl Maria von Weber/ Romantická cesta 

Carl Maria von Webera, /Die Leturner Hütte/ Leturnerova huť, 

/Adlereinsam/ Orlí samota, /Der Meister von Regensburg/ 

Řezenský mistr, /Der flammende Garten/ Planoucí zaharada, 

/Baladen/ Balady, bychom mohli uvést i výčet událostí, na které 

se vzpomíná s lítostí. Například názorové rozdíly při stavbě 

Lesního divadla v Nýrsku, Watzlikovu návštěvu frontové linie ve 

Francii v roce 1940 velmi těžce nesl jeho přítel Josef Blau, 

některé romány a básně jsou tak zahleděny do nacionalizmu, 

který zmítal Německem, že se nám to dnes zdá až neuvěřitelné. 

 Dramatické změny v jeho životě přinesl konec druhé 

světové války. Věznění v Klatovech a soud, který sice přihlédl 

k polehčujícím okolnostem jeho pomoci vězněnému učiteli 

z Klenčí, ale přesto vynesl rozsudek třinácti měsíců, vystěhování 

z milované Šumavy a vlastně i tušení blížícího se konce jeho 

života. 

 Krásným vyznamenáním pro Hanse Watzlika však je, že 

dnešní mladí lidé v Čechách objevují jeho texty, 

vyhledávají překlady a šíří je dál. A pro ty, kteří snad v těchto 

řádcích chtějí vidět něco nezdravého, přidáváme, že Watzlikova 

nacionalizmu se to netýká.    

9. 5. 2015 Česko-německý literární večer I  

V 18.00 hod., v prvém patře budovy Městské knihovny a muzea, 

proběhne čtení z textů a básní v českém i německém jazyce. Texty 

přečtou Heidrun Kuchler, Maria Mirwald, Zdeněk Hájek, Karel 

Velkoborský.   

13. 6. 2015  Meditační výlet osobními auty  na Stateček 

pod Ostrým 

 Sraz v 15.00 hon na náměstí v Nýrsku 

27. 6. 2015 Výlet do Háje Hanse Watzlika u 

Zvieselerwaldhausu a k pamětní desce Hanse Watzlika 

na Ostrém. 

Celodenní výlet auty s pěšími vycházkami. Sraz na náměstí v Nýrsku 

ve 13.00 hod. 

11. 7. 2015 Česko-německý literární večer II   

V 19. 00 hod. se stejný program uskuteční v Neukirchen b. Hl. Blut 

v sále hostince „Gasthof zum Bach“ Markstr. 1.  

6. 10. 2015 Zahájení výstavy „Hans Watzlik – básník 

Šumavy“ 


