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PREDMLUVAAUTORA

Předk]ádaná výZkunrná práce ,,Deportacc a nucenó pláce němeclí'ch
ol]v\'atel okrcsrr Stříblo [N{ies] \. ČSR po II' svěbvé \..llce'' je tenatic
kvnl soulrrnem výňatků Z plánované disertační pláce na rélna ,,\rýnání
Sudetoněmců zl|ázoriéné na pŤíkladu okesu Stříbrc' Piípadová stu-
Clie k n]ctodice,přestlnu ob'wate1st\,a' jako tradičního prostředkLl řeše-
nÍ ernopské po]itik],..' Z tohoto dů\'odu nelrí čís]o\'ání poznámek vŽd'v

kontínuá]ní' Ktomuto \í7kumu bylyza účelem doplnění připojenytaké
zprár1. dobovýclr s\.čdků' tenatické ňapy k deporÍaci, jakoŽ j některé

dalšÍ dokunienry Samotná disertační práce b'vla dokončena' Zůsta]a

Však nc\'l.tjštěna, jelikoŽ promoční říZení neb'vlo z důr.tlclů, ktelé auto'
ror.i nejsou zcela jasnó' tbrmá1ně dol.edeno do konce. Proto autor ll.uží
\'á této moŽnosti 7veřejňění, abv se ZáIo\'eň poděko\,al u Všec]r kmjanů
Z oklesu stříbťo, kteří k této práci piispěli s\Í.mi Ioz]ro\'or}., zodpově.
Zením dotazníkťl, Zasláním rodinných píseniností či scpsáním 1.last

ních záŽitků' V]astnč mi tepnre tYto nateliál'v LlnoŽnil}; ab'Yc]] s Clan}im

\'.,;Zkumem \,rtbec Zača]. TřebaŽe se zde jedná o regionální studii, Ús]cd
kymohou bÍt aplikoVa1e]né také na ostatní sudetoněmecké Iegion}.. I)ále

se cítín být dlLržcn poclěko\'álív-lasteneckému kruhu stříbfo.P]Zeň, Že

Z\'eřejněnÍ tohoto sotlhrhu unoŽnil.

Reilňard Schmutze| }I.A'



Reinhar(l scl1mutZeť

DEPoRTACE A NUcENÉ PRA.cE

nělnecrych ob}'vatel okresu stříbro v cSR po II. světové vrílce

PůfoL]ní \ fdini \'1LlaLo \]Lastcnecké 5dnlŽ€ní stÍíb|o PlZt'ň. Dinkelsl]i]h]

Praco\'ni spolek slIdet()nělncLkÝc}r Llčitc]il a \l.ho\'at€]ťl |.Iolltcnlri1r]sen

r.koope|a.i sť sLldelenposr I,in7 & Dr H rls Nlirlcs.

\i\'da]o nakLadare]st\'í guílclrlcdia elC 1.Bmě roku 20L.l'

VŠechna||á\a1)i]repÍodukr]jknih\neb(]i.Lkókoljieji.ástjjs()u\\LlIaZ.na'
(i)pvrighr (l gliidcnlcdia elc s.r.o.20Ii

o.\ro\'t.d.i re(lak1oI a přckllc] Pal'cl Kiln]as

GIatická LipI u\ il ! sazbi LukáŠ Nofák
]itl\ ko\ á korcktul u LI i| sedl.lček

guj(lcfrediaelcs.ro.
\ $1\"gura.nrectla.cz

ISBN 978 80 905310 I 3


