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Milí přátelé, 

Vaše Katedra ruských a východoevropských studií (KRVS) má za sebou opravdu nabitý 
semestr! 

V našem regionu je stále co sledovat. Na Balkáně silně rezonovalo jméno Makedonie, 
která dospěla k dohodě s Řeckem v otázce oficiálního názvu země. Nově si tedy Republika 
Severní Makedonie otevřela cestu k další (nejen) evropské integraci. Znovu jsme mohli 
sledovat agresivní projev ruské zahraniční politiky. Konflikt v Kerčském průlivu znamená 
další posun v rusko-ukrajinském konfliktu, který nesmíme ztratit ze zřetele, a to i 
s ohledem na dění ve Střední Evropě. Ani autoritativní tendence Viktora Orbána nás 
nenechaly klidnými. V důsledku Orbánovy politiky musela ukončit své působení Central 
European University v Budapešti. Represe svobodnému akademickému prostředí ohrožuje 
i naši vlastní akademickou svobodu a nezávislost. 

I proto pokračovala KRVS ve své práci jak na akademické půdě, tak na veřejnosti. Ve 
spolupráci s Prague Civil Society Center jsme poprvé uvítali dva Freedom Chairs, Elmiru 
Muratovu a Dmitry Petrova. Zároveň u nás působila Valeria Korablyova v pozici senior 
fellow. Věříme, že zkušenost se zapojením zahraničních akademiků byla prospěšná a 
obohacující pro nás pro všechny. 

V tomto newsletteru Vám nabízíme přehled nejvýznamnějších 
personálních novinek, událostí a akcí, které na KRVS nebo s jejím 
přispěním proběhly od září 2018. Díky všem, kdo jste se podíleli na 
jejich uskutečnění! 

Věřím, že i Vaše práce v posledních měsících byla tak obohacující jako 
ta naše! Přijďte s námi uplynulé a budoucí měsíce probrat na Vánoční 
setkání KRVS, které se koná 19. prosince od 19:00 v restauraci Jelica. 
Těšíme se na Vás! 

Kateřina Králová 
Vedoucí KRVS 

Newsletter    9-12/2018 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.facebook.com/events/202605333949350/
https://www.facebook.com/events/202605333949350/
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Naše probíhající projekty: 

CENTRAL prodloužen do 2019! 

Hned čtyři členové KRVS, Kateřina Králová, Jiří Kocián, Karin Hofmeisterová a Barbora 
Chrzová, se zúčastnili konference CENTRAL "Memory in Post-Conflict Societies in Central 
and Southeast Europe". Konference se konala koncem října na Humboldt-Universität zu 
Berlin ve spolupráci s konsorciem Univerzity Karlovy, Uni Wien, Uni Warsaw a 
budapešťské ELTE. Vzápětí byl na Univerzitě Karlově organizován Humboldt Bridge Builder 
2018 pod akademickým vedením dr. Kateřina Králové (UK) a prof. Christiana Vosse (HU) 
zaostřený na migraci. Univerzita Karlova se tak stala po Princeton University druhým 
hostitelem této významné akce, která spojuje alumni a partnery Humboldt-Universität zu 
Berlin z celého světa. 

EU projekty s KRVS 

V letošním roce uspěli akademici KRVS hned ve čtyřech projektech financovaných 
Evropskou unií. Pod vedením doc. Vykoukala se dr. Asavei, doc. Kubát a dr. Králová účastní 
projektu FATIGUE (Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: 
Responding to the Rise of Illiberalism/Populism), který řídí významný akademik světového 
formátu, prof. Jan Kubik (UCL).   

V rámci projektu H2020 máme hned dvojí zastoupení. Maria Alina Asavei a Jiří Kocián 
budou reprezentovat UK v rámci projektu POPREBEL (2018-2021). Koordinátorem projektu 
je Jan Kubík z londýnské UCL. Společně se zaměří na téma: „Populism and Popular Culture 
in Central and South - Eastern Europe: An Ambivalent Relationship?” 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.projekte.hu-berlin.de/de/central/humboldt-bridge-builder
https://www.ucl.ac.uk/ssees/research/funded-research-projects/fatigue
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Michal Kubát a Jiří Kocián se společně s Martinem Mejstříkem z Katedry evropských studií 
zapojí do projektu nazvaného „Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in 
Europe“. Projekt se zaměřuje na objasnění méně probádaných aspektů populismu a 
navržení strategií, které mu budou mít za cíl čelit. 

Eurasian Insights 

Člen Katedry ruských a východoevropských studií dr. Slavomír Horák a doktorandka IMS 
Oguljamal Yazliyeva participují na projektu „Eurasian Insights. Strenghtening Central Asian 
Studies in Europe“ v rámci programu Erasmus Plus. Tříletého projektu na podporu 
programu výuky středoasijských studií se účastní konsorcium 12 univerzit pod vedením 
Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. 

Nově z Grantové agentury ČR 

Dva naši kolegové získali letos podporu Grantové agentury ČR pro své projekty. Ondřej 
Klípa uspěl s projektem: „Vyrobeno polskými soudruhy. Příběhy českých industriálních 
objektů a polských hostujících pracovníků ve vzájemné perspektivě“. Ondřej Žíla zaujal 
projektem „Bosenská (prou)dění: Každodenní usouvztažňování války, postsocialismu a 
neoliberaliazce v daytonské Bosně a Hercegovině“. Oběma gratulujeme! 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
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Vánoční dárek? Z pera autorů KRVS! 

Nejen my, ale i nakladatelství Academia doporučuje knihu našeho absolventa, Daniela 
Putíka, Z nouze život, z nouze smrt? - Slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, 
Ravensbrücku a Bergen-Belsenu, 1944-1945. A Památník národního písemnictví vydává 
knihu Příběhy exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném 
Československu, k jejímuž vzniku přispěla Daniela Kolenovská. Obě publikace jsou k 
dispozici na pultech českých knihkupectví! 

Online si můžete objednat v angličtině knihu Adriana Brisku „Political Reform in the 
Ottoman and Russian Empire: A Comparative Approach“, o které jsme informovali již 
v minulém newsletteru, nyní k dispozici také v paperbacku. Adrian také publikoval kapitolu 
s názvem „The Place of ‚Europe‘ in the Post-Soviet Georgian Modernization Discourse“ v 
knize Modernization of Georgia. Kapitola Kateřiny Králové, „Being a Holocaust Survivor in 
Greece: Narratives of the Postwar Period, 1944–1953“ vyšla pod redakcí Giorgose 
Antonioua v publikaci: The Holocaust in Greece. 

V němčině pak vyšla kniha Bosnien-Herzegowina und Österreich-Ungarn: Annäherungen 
an eine Kolonie Clemense Ruthnera a Tamary Scheer, na níž se autorsky spolupodílel také 
František Šístek.  

 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://wordery.com/political-reform-in-the-ottoman-and-russian-empires-adrian-brisku-9781350105560?fbclid=IwAR22iT3xvE7iRImX1eRAhCUsVct4rT3bajKHiXNQ90mpcrl-uyxqBHKck7A
https://wordery.com/political-reform-in-the-ottoman-and-russian-empires-adrian-brisku-9781350105560?fbclid=IwAR22iT3xvE7iRImX1eRAhCUsVct4rT3bajKHiXNQ90mpcrl-uyxqBHKck7A
https://www.peterlang.com/view/title/66851?format=EPDF&fbclid=IwAR2SJ-lHfY_aJNOUSOMCqGe95yZP5NpWT4xWhDQt5IZgwnv_uz3D6g0GjGo
https://www.cambridge.org/core/books/holocaust-in-greece/B259B4BB77AC98B6CD1DFAE4252236B9?fbclid=IwAR2NvdFAYVykwdikB6O0-AU39AsHFt4WoO2hfuZ-ZiuiETTLj5fodcAhKRM
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Úspěšné akce s KRVS! 

Pozvání na veřejnou přednášku přijala Jeho Excelence, Jevhen Perebyjnis, mimořádný a 
zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v České republice. Promluvil o vývoji na Ukrajině za 
posledních pět let. Akce se konala za velkého zájmu studentů, vyučujících i veřejnosti. 
Video na Facebooku KRVS. 

Kulatý stůl Power of the Powerless přinesl velmi aktuální téma nenásilných protestů ve 21. 
století. Za KRVS vystoupili Jiří Kocián a Valeria Korablyova, diskuzi moderovala Kateřina 
Králová. Můžeme se těšit na návazný kulatý stůl v lednu 2019! 

Workshop The Crimean Tatars: Past and Future of Indigenous People, který se věnoval 
aktuálně silnému tématu menšin na Krymu, hostil v listopadu Dům národnostních menšin. 
Akci připravili především Ondřej Klípa a přední odbornice na otázku Krymských Tatarů, 
Elmira Muratova, která v tomto semestru působila na KRVS jako Freedom Chair. 

Dmitry Petrov, druhý Freedom Chair v tomto semestru na KRVS pak debatoval s 
obecenstvem v rámci kulatého stolu Textual Practices/Practical Texts: (Re)writing the 
Publics. V kavárně Souterrain diskuzi moderovala Maria Alina Asavei. 

Novinky z našeho kolektivu 

Zásadní změnou nejen pro KRVS, ale i celé IMS bude střídání přímo v jeho čele! Doc. Jiří 
Vykoukal po neuvěřitelných 16 letech předává pomyslné ředitelské žezlo dr. Tomášovi 
Nigrinovi. Děkujeme panu docentovi za dlouholeté vedení! 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.facebook.com/katedrarvs/videos/909500759438865/
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Do kolektivu KRVS jsme v tomto semestru také naplno přivítali Jiřího Kociána. Jirka se 
zabývá současnou historií Rumunska a jihovýchodní Evropy, přechodem k demokracii, 
budováním národní identity, národnostními menšinami, včetně Židů v jihovýchodní 
Evropě. Kompletní profil můžete prostudovat na webu KRVS. 

Ondřej Žíla se stal stipendistou prestižní Fulbrightovy nadace na University of Pittsburgh a 
strávil v USA již tento semestr. Naváže na něj příští rok v pozici Visiting Fellows na 
Univerzitě v Grazu (Centre for Southeast European Studies), kterou získala také naše 
doktorandka Karin Hofmeisterová. 

Kateřině Králové byl za její spolupráci s Graduiertenschule propůjčen titul Honorary 
Research Associate. 

V tomto semestru jsme na katedře přivítali také Marii Paschalinu Dimopoulou v rámci 
Erasmus Internship. Na další se můžeme těšit příští rok! 

KRVS je vidět v médiích a veřejném prostoru 

Média 

V proběhlém semestru se mediální a veřejná vystoupení KRVS soustředila 
z pochopitelných důvodů nejčastěji na Rusko. 

Po opětovné ruské agresi proti Ukrajině v Kerčském průlivu komentoval nové prvky ve 
vývoji konfliktu Jan Šír například v rozhovoru pro lidovky.cz. Česká televize zaznamenala, 
že to byl právě Jan Šír, který upozornil na oblast Azovského moře, jakožto místo možného 
konfliktu, již v publikaci „Ruská agrese proti Ukrajině“ z roku 2017. 

František Šístek komentoval význam ruského vliv na Balkáně pro Český rozhlas Plus. 
Jeho vystoupení si můžete poslechnout od 16. minuty záznamu.  

Příčiny vnitřního ruského napětí v souvislosti s důchodovou reformou vysvětloval na 
serveru aktualne.cz Karel Svoboda, který o svém současném i minulém výzkumu mluvil 
také v rozhovoru na fakultním webu FSV.  

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-235.html
http://www.gs-oses.de/prof-dr-katerina-kralova-735.html
http://www.gs-oses.de/prof-dr-katerina-kralova-735.html
https://krvseng.fsv.cuni.cz/KRVSENG-67.html
https://www.lidovky.cz/svet/konflikt-u-krymu-putin-je-jen-agresivni-a-dela-jen-to-co-mu-ostatni-dovoli-rika-odbornik.A181126_162446_ln_zahranici_mha
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2665154-spor-ruska-a-ukrajiny-o-kercsky-pruliv-je-dlouhodoby-otevreny-stret-hrozil-uz-pred
http://s3.eu-central-1.amazonaws.com/rozhlascz/audiolog/plus/2018/09/21/09.mp3?fbclid=IwAR0GFBW3FISww978sDgtuQ65A67ubunbuYhM7TGzo3bODzv7_1UJlXt-51s
about:blank
https://fsv.cuni.cz/zivot-na-fakulte/rozhovory-s-osobnostmi-fsv-uk/rozhovor-s-karlem-svobodou-z-ims-odbornikem-na?fbclid=IwAR3JLarYZZ40sJ29cFJWmVJXLNvUPNrR0eizCyJoaD-lwV-Kn_OivQal21E
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Tradiční festival Kulturus o současné ruské společnosti a kultuře se letos opět konal za 
účasti akademiků z KRVS. Valeria Korablyova, Dmitry Petrov (Freedom chair KRVS) a Jan Šír 
se zúčastnili akcí v rolích diskutantů - moderátora.  

Čtěte blog KRVS! 

Blog KRVS nabídl od léta další dva příspěvky. Ondřej Žíla se v článku „Arabic Ilidža: The 
Only “Multicultural” Quarter of Sarajevo?“ zaměřil na pronikání některých arabských zemí 
do hlavního bosenského města. Jejich vliv přispěl například k posílení turistického zájmu 
z arabských zemí, který významně změnil podobu některých částí Sarajeva. 

Doktorand Jan Koutník přispěl komentářem k ožehavé otázce ruské důchodové reformy, 
která způsobila vlnu nevole po celém Rusku. Více v článku „Pension reform in Russia – 
what can we learn from the situation?“. 

Obrázky z cest 

V září se vydala desítka studentů do 
Gruzie. Akci organizovali Slavomír Horák 
(KRVS) a Vincenc Kopeček (PřF OU). Jsme 
rádi, že tradice výletů do zemí našeho 
regionu pokračuje, a to nejen pod 
záštitou c. a k. CK Vedral :)! Podívejte se 
na fotografie z akce. 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-211.html
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-264.html
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-264.html
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-266.html
https://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-266.html
https://www.facebook.com/pg/katedrarvs/photos/?tab=album&album_id=2147589295481511
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Vánoční setkání v Jelici 

Srdečně Vás zveme na neformální vánoční posezení KRVS s akademiky, studenty, 
absolventy a uchazeči! Na doc. Vykoukala zde čeká malé překvapení, přijďte jej předat 
s námi. ☺ 

- Kdy: 19. prosince 2018, od 19:00 
- Místo: Jelica Restaurant, Na Zlíchově 260/35, 15200 
- Událost na FB najdete ZDE! 

Sledujte KRVS i roce 2019! 

Nezapomeňte sledovat naše informační kanály, ať 
Vám neuniknou důležité pozvánky a novinky 
z regionu! 

KRVS se tradičně zúčastní festivalu Jeden svět! 
Projekce s naší účastí Vám samozřejmě včas 
doporučíme. 

Chystáme se na Den otevřených dveří, 16. ledna 
2019. Nově i s mini-marketem příležitostí pro 
práci a stáže v oboru. 

V 28. – 30. března proběhne konference spojující 
projekty BOHEMs, CENTRAL i síť ISSR k druhé 
světové válce, dějinám a paměti. Keynote: prof. 
Robert Gewarth (University of Dublin) 

Dále budeme pořádat kulaté stoly a workshopy 
otevřené pro veřejnost, budeme se těšit na Vaši 
účast. 

Od ledna bude spuštěn také nový web se 
společným vizuálem pro celou FSV. Nezapomeňte 
se podívat! 

Facebook 

- Tady najdete vždy ty nejaktuálnější informace, pozvánky a posty. 

Web KRVS 

- Základní rozhraní pro orientaci na katedře. 
- Informace o všem podstatném, co se na katedře děje. 
- Blog KRVS 

- Brzy se těšte na nový design webu dle vzoru FSV. 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.facebook.com/events/202605333949350/
https://www.facebook.com/katedrarvs/
https://krvs.fsv.cuni.cz/
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Instagram 

- Mobilní aplikace nyní nabízí novinky z „východu“ v obraze. 
- Sdílejte s námi i Vaše fotografie! Zajímavé momenty a zážitky z Vašich cest s potěšením 

je zveřejníme. :) 

LinkedIn 

- Pochlubte se studiem na KRVS i na pracovní síti LinkedIn. 
- Obohaťte svůj profesní profil a nenechte si ujít kontakty, které Vám tato síť nabízí. 

Zapojte se také :-) 

- Rádi budeme sdílet Vaše nabídky, akce, prezentace a jiné iniciativy!  
- Hledáte vhodného kandidáta s profilem našich studentů/absolvetů?  
- Chystáte akce, workshopy nebo prezentace? 

- Cestujete a fotíte? 

- Posílejte nám Vaše příspěvky! 

Spolupráce a sponzoring 

Pokud hledáte partnery pro své projekty a aktivity, neváhejte se obrátit na KRVS. Rádi se 
zapojíme do společných akcí, pokud se budou týkat našeho rozsáhlého teritoria. 

Chcete zviditelnit svou firmu nebo společnost a zároveň podpořit činnost KRVS? Jsme 
otevření sponzorským darům či jiné pomoci. Děkujeme! 

Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný Nový rok! 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.linkedin.com/company/katedra-rusk%C3%BDch-a-v%C3%BDchodoevropsk%C3%BDch-studi%C3%AD/
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S KRVS spolupracují: 

 

 

https://krvs.fsv.cuni.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/

