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KRVS Newsletter // 1/2019 

  

Milí přátelé, 

rok 2019 je v mnoha ohledech přelomový: zatímco Miroslav Tejchman vykročil do 
deváté dekády svého života, Michal Reiman ji uzavírá. A především IMS má nového 
ředitele! V lednu 2019 po šestnácti letech vystřídal Jiřího Vykoukala někdejší 
zakladatel studentské samosprávy SIMS a Výjezdních zasedání studentů IMS 
Tomáš Nigrin. Říkáte tomu radikální změna? Ale kdepak, vždyť když se 
rozhlédneme po zemích zkoumaných na KRVS a reflektujeme události kolem nás, 
radikální změny se dějí jinde a jinak. 

Tak třeba CEU po vyhroceném konfliktu s Orbánovou administrativou odešla 
z Budapešti do Vídně, FYROM se od nynějška oficiálně jmenuje Severní Makedonie, 
Erdoganův kandidát z AKP na starostu Istanbulu byl v komunálkách hned dvakrát 
poražen a Ukrajině od května vládne Volodymyr Zelenskyj - herec, komik a 
prezident v jedné osobě. Požáry v Rusku hasí už i Trump. Revoluční nálady se 
zdvihly v Arménii a Gruzii, nepokoji si počátkem léta prošla také Albánie a dokonce 
v srdci Evropy vychází do ulic čím dál víc lidí. 

A u nás na KRVS? Jedna novinka by tu byla: počet interních doktorandů se 
překlenul v poměru 2:1 ve prospěch těch, pocházejících ze zemí vně České 
republiky, ba co víc ze zemí KRVS regionů. Chcete je poznat osobně? Připojte se 
k některé z našich podzimních akcí. Ale pokud vám to čas nedovolí, čtěte o KRVS na 
webu, sociálních sítích a v našem Newsletteru, 
který právě držíte v rukou. 

Hezký zbytek léta a snad brzy na viděnou! 

 
Kateřina Králová 
Vedoucí KRVS 
 

https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
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Lidé a projekty 

 

KRVS má novopečeného profesora, Michal Kubát byl 20. června 2019 jmenován 
profesorem. Gratulujeme! 

Na KRVS také přibude docent. Slavomír Horák se po čtyřech letech v Gruzii vrací 
zpět do Prahy a nově právě s tímto titulem! 

Letní semestr s námi jako Erasmus+ Intern strávil 
Oszkár Roginer, doktorand Centra pro studium 
jihovýchodní Evropy Univerzity v Grazu. Oszkár se 
zabývá maďarskou menšinovou literaturou, historií 
maďarského tisku v Jugoslávii, historickou literární 
sociologií, kolektivními identitami a studiem pamětí. 
Zdá se, že jeho pobyt v Praze by nemusel být 
poslední! 

K personálnímu posílení došlo také díky úspěšnému 
projektu GAČR dr. Ondřeje Žíly, „Bosnian Fluxes: 
Everyday Entanglements of War, Postsocialism and 
(Neo)Liberalization in Dayton Bosnia and 
Herzegovina“. V rámci tříletého projektu se 
k Ondřejovi na KRVS připojí antropolog, dr. Jaroslav 
Klepal, který se dlouhodobě věnuje mimo jiné traumatu válečných veteránů 
jugoslávských válek. 

https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
http://www.msmt.cz/ministr-plaga-predal-jmenovaci-dekrety-63-novym-profesorkam
http://www.msmt.cz/ministr-plaga-predal-jmenovaci-dekrety-63-novym-profesorkam
https://www.bohems.fsv.cuni.cz/post/133
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Univerzita Karlova se stala součástí evropské 4EU+ 
Alliance a díky úspěšnému dílčímu projektu dr. 
Kateřiny Králové přijedou na KRVS v zimním 
semestru na týden čtyři visiting fellows. 

VITRI Centrum vstoupilo do druhého roku své 
existence. Na podzim přijedou dva fellows, kteří se 
tematicky dotýkají také KRVS. Antropoložka Hande 
Sarikuzu z Binghamton University. 

Kulturoložka Jacqueline Niesser nebude v Praze 
nováčkem. Nedávno dokončila spolu s ostatními 
partnery projekt COURAGE. Nyní připravuje další 
projekty na domovské Graduate School for East and 
Southeast European Studies. Na ní se ostatně také 
stala dr. Kateřina Králová Honorary Research Fellow. 

KRVS bude opět spolupracovat s PCSC a na katedře přivítá nové Freedom Chairs. 
Jména ještě neznáme, ale po minuloroční zkušenosti už víme, že se rozhodně 
můžeme jen těšit! 

Uplynulé akce 

KRVS organizuje akce pro akademickou i širokou veřejnost. Přehled nejzdařilejších 
těch akcí, které proběhly v posledním semestru, uvádíme zde. 

 

WWII: History & Memory 

V březnu proběhla konference WWII: History & Memory, která se uskutečnila pod 
záštitou UK v rámci projektu BOHEMs. Dvě hlavní přednášky můžete shlédnout 
v livestreamu. Profesor Healey z Oxfordu promluvil na téma „Remembering the 
Soviet Gulag at War“ a Barbara Törnquist-Plewa z Lund University představila svůj 
projekt „Towards the Europeanization of the Memories of the World War II“. 

Veřejné akce a debaty 

Netradiční pohled na ukrajinskou revoluci z roku 20134 nabídla akce Aftermath VR: 
Euromaidan. Skrze virtuální realitu se mohli účastníci projít po Institutské ulici v 
Kyjevě, kde proběhly zásadní momenty Euromajdanu. Akce se osobně zúčastnil 
ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis. Ten před samotnou akcí také otevřel s 
doc. Vykoukalem výstavu fotografií Olexije Furmana, která je dosud k vidění v 
jinonickém atriu. 

https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://4euplus.eu/4EU-1.html
https://4euplus.eu/4EU-1.html
https://www.binghamton.edu/iash/fellowships/past-fellows.html
http://cultural-opposition.eu/partners/the-institute-for-east-and-southeast-european-studies-regensburg-germany/
https://www.gs-oses.de/index.html
https://www.gs-oses.de/index.html
https://www.csfd.cz/film/651347-genesis/prehled/
https://www.facebook.com/events/988839861313637/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARByToTgjt-FpXLME7rYo73mEM28AACPjmh5qOFnIOEakhI_7omZ-e39wyx5G-86IyCAwXQ_16SMMQxB3oEt2NY6Tj-PTvKjd_JRHL3xHUAuEEXkroLs2LUxHKgiIutRxByiUq-7CfyfN1DIJw-LXd64eR9mVCClwQqMytPB5Qk00zGm0JsyEmqocRipd57e1DVQnxeag-QOh2fVp5JmZVQkoz4FQG3olneTeV__sVDx0nsNcK5kDIvQ5F32MCIEQkhzIVRCEQOe2Mj5S2qeods&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/events/988839861313637/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARByToTgjt-FpXLME7rYo73mEM28AACPjmh5qOFnIOEakhI_7omZ-e39wyx5G-86IyCAwXQ_16SMMQxB3oEt2NY6Tj-PTvKjd_JRHL3xHUAuEEXkroLs2LUxHKgiIutRxByiUq-7CfyfN1DIJw-LXd64eR9mVCClwQqMytPB5Qk00zGm0JsyEmqocRipd57e1DVQnxeag-QOh2fVp5JmZVQkoz4FQG3olneTeV__sVDx0nsNcK5kDIvQ5F32MCIEQkhzIVRCEQOe2Mj5S2qeods&__tn__=HH-R
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Kulatý stůl s názvem The System Strikes Back? Post-Revolutionary Reforms in FSU 
uspořádala Valeria Korablyova. O proměnách bývalých sovětských republik 
v důsledku masových protestů v posledních letech s Valerií diskutovali také Adrian 
Brisku z KRVS a kolegové z Prague Civil Society Centar, Armen Grigoryan a Savia 
Hasanova. 

Na půdě FSV jsme přivítali Ketevan Cichelašvili, od roku 2016 státní ministryni 
Gruzie pro usmíření a občanskou rovnost. Její veřejná přednáška „Georgia’s 
Occupied Territories“ se týkala především gruzínských okupovaných teritorií a 
výzev vzhledem k mírovému řešení. 

https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.facebook.com/events/2266947926921400/
https://www.facebook.com/events/834827583584572/
https://www.facebook.com/events/834827583584572/
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Den otevřených dveří nabídl i pracovní příležitosti 

DOD #KRVS v roce 2019 poprvé nabídl vedle informací o studiu i příležitosti pro 
budoucí uplatnění. Díky všem, kdo dorazili a těšíme se na všechny nové studenty! 

Č
T
E
N
Í
 
N
A
 
L
É
T
O 

 

KRVS v médiích 

Členové KRVS v médiích hojně komentovali dění na mezinárodní scéně. Nejvíce 
ohlasů si vyžádaly nepochybně ožehavé prezidentské volby Ukrajině, následované 
tradiční nutností komentovat aktivity ruské zahraniční politiky. Nicméně i další 
regiony si zasloužily odborný komentářů KRVS. Protesty v Gruzii, dění na rumunské 
politické scéně nebo debaty o historických narativech – to všechno zůstalo pod 
hledáčkem našich kolegů. Posuďte sami! 

Prezidentské volby Ukrajina 

Poslechněte si komentář Jana 
Šíra k situaci na Ukrajině před 
nedělními prezidentskými 
volbami v Český rozhlas Plus. 
(29. 3. 2019) 

Podívejte se ze záznamu na 
komentář Jana Šíra k 
ukrajinským prezidentským 
volbám, který dal zhruba v 16:35 
ve Studiu ČT24. (31. 3. 2019) 

Poslechněte si komenář Karla Svobody k výsledkům prezidentských voleb na 
Ukrajině, který poskytl ve večerních zprávách ČT2. (21. 4. 2019) 

https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2019-03-29
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2019-03-29
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/2019-03-29
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058070331?fbclid=IwAR1X8OOu5EHBAEnccwU3n4pV9Jz9q6Sl0THP-ihO1XKWi-1kRsoRl-G3Dls
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058070331?fbclid=IwAR1X8OOu5EHBAEnccwU3n4pV9Jz9q6Sl0THP-ihO1XKWi-1kRsoRl-G3Dls
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/219411023000421?fbclid=IwAR283y2n4k49R_zPpI2ox96sGBMNnrhbim0Ipbbhy-2Tpl5aSDlKoEKMti84.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/219411023000421?fbclid=IwAR283y2n4k49R_zPpI2ox96sGBMNnrhbim0Ipbbhy-2Tpl5aSDlKoEKMti84.
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Ruská zahraniční politika 

Balkanista František Šístek se 
vyjádřil k Putinově návštěvě v 
Bělehradě a srbským vztahům s 
Ruskem a EU. (18. 1. 2019) 

Přečtěte si rozhovor Jana Šíra 
pro deník Forum 24 o situaci na 
Ukrajině pět let po okupaci části 
jejího území Ruskou federací. 
(27. 3. 2019) 

"Vyšetřovatelé mezinárodního týmu hodlají ruské úřady oficiálně požádat, aby 
umožnily výslech obžalovaných v kauze sestřelení letu MH17 z roku 2014. Moskva 
ale odpovědnost za smrt cestujících odmítá. Obvinění mají dle Kremlu poškodit 
Rusko." 

Karel Svoboda coby hlavní host 90' ČT24 komentoval nové skutečnosti ve 
vyšetřování. (19. 6. 2019) 

Gruzie, Rumunsko a Řecko 

Slavomír Horák komentoval nepokoje v Gruzii, které vypukly po návštěvě ruského 
poslance Sergeje Gavrilova. Celý jeho komentář si můžete poslechnout ze záznamu 
(od 13:10). (21. 6. 2019) 

Poslechněte si komentář Jiřího Kociána k odsouzení šéfa vládnoucí 
sociálnědemokratické strany a předsedy dolní komory parlamentu Rumunska Liviu 
Dragneaje ke třem letům vězení, který dal v úterý v podvečer pro Český rozhlas 
Plus. (28. 5. 2019) 

Kateřina Králová poskytla rozhovor pro Literární noviny. Týkal se předčasných 
parlamentních voleb v Řecku, které vyhrála konzervativní strana Nová Demokraci. 
(1. 8. 2019) 

Historické narativy 

Ondřej Klípa se skrze článek „Banderu nechte spát“ pro Lidové noviny vyjádřil 
nejen k otázce vnímání osobnosti Stepana Bandery v Ukrajině a zahraničí, ale také 
obecně k nutnosti udržet kultivovaný odborný dialog o složitých stránkách našich 
dějin. (16. 2 2019) 

Ondřej Žíla okomentoval v textu „Bosnu a Hercegovinu rozvrací střet tří národů“ 
složité národnostní soužití v na současném Balkáně. (22. 2. 2019) 

https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2708978-srbsti-politici-si-i-pres-proruske-sentimenty-uvedomuji-ze-zeme-ma-bliz-k-eu-rika
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2708978-srbsti-politici-si-i-pres-proruske-sentimenty-uvedomuji-ze-zeme-ma-bliz-k-eu-rika
https://forum24.cz/jan-sir-ospravedlnovani-anexe-krymu-nechapu-nejde-jen-o-ukrajinu-ale-o-mir-v-evrope/?fbclid=IwAR3QTQVcwVyQGb2-ShSgf50IJPi3kOeGNwSbu_QjVrBWNAeVbAbB2HrtPBs
https://forum24.cz/jan-sir-ospravedlnovani-anexe-krymu-nechapu-nejde-jen-o-ukrajinu-ale-o-mir-v-evrope/?fbclid=IwAR3QTQVcwVyQGb2-ShSgf50IJPi3kOeGNwSbu_QjVrBWNAeVbAbB2HrtPBs
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/219411058130619/video/703716?fbclid=IwAR1jCUVx2aZKoTFehs-xi_qZqd5p6Y6TjazkUSJqv0JGtT-0IYzraTqChLc
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/219411058130619/video/703716?fbclid=IwAR1jCUVx2aZKoTFehs-xi_qZqd5p6Y6TjazkUSJqv0JGtT-0IYzraTqChLc
https://program.rozhlas.cz/zaznamy?fbclid=IwAR3qX3O-PJpDurWDkCg7LDv3Fa6Rr4wLP-kl_EnPb13J7QlJG6stCuNtXds#/plus/2019-06-21
https://program.rozhlas.cz/zaznamy?fbclid=IwAR3QVwR9LAFU0TWA9sQ-S2MwDr6OTGDQJeElaPx_SluRDfKLCChz12mYwdc#/plus/2019-05-28
https://literarky.cz/civilizace/166-volby-v-recku-ukazaly-ze-se-tato-zeme-vraci-k-bipartijnimu-systemu-se-silnymi-vudcimi-osobnostmi
https://www.academia.edu/38435864/Banderu_nechte_spát_Let_Bandera_sleep_Lidové_noviny_Orientace_February_16_2019
http://ceskapozice.lidovky.cz/bosnu-a-hercegovinu-rozvraci-stret-tri-narodu-fqc-/tema.aspx?c=A190218_180450_pozice-tema_lube
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Problematiku historických narativů pravidelně mapuje také Blog BOHEMS. A 
vzhledem k tomu, že celý projekt byl prodloužen až do roku 2021, tak se můžeme 
těšit nepochybně na řadu dalších příspěvků. 

 

Akademické publikace 

Chcete nahlédnout do akademického výzkumu 
našich kolegů? Můžeme nabídnout celou řadu 
článků, které vyšly v tomto semestru 
v akademických i populárně-vědeckých časopisech.  

Tradičně produktivní byla Maria Alina Asavei. 
V poslední době vyšly hned čtyři její články: 

„The art and politics of imagination: remembering 
mass violence against women“ v Journal Critical 
Review of International Social and Political 
Philosophy. 

„The Politics of Textiles in the Romanian 
Contemporary Art Scene“ v Textile: Clothes and 
Culture. 

„Artistic memory and Roma women’s history through an intersectional lens: The 
Giuvlipen Theater” v European Journal of Women's Studies.  

„Beyond Blood and Honey: Re-Imagining the Balkans Through Travelling 
Exhibitions“ v Études balkaniques. 

https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.bohems.fsv.cuni.cz/blog
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698230.2019.1565704?fbclid=IwAR37LY9-RZb4K55v1drUG69cEtoVs3C1rB9Ur_0ZpXwIe8Vn4EuvtI4r46A&journalCode=fcri20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698230.2019.1565704?fbclid=IwAR37LY9-RZb4K55v1drUG69cEtoVs3C1rB9Ur_0ZpXwIe8Vn4EuvtI4r46A&journalCode=fcri20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14759756.2018.1552390?fbclid=IwAR0Wdv8NmvWYVs2oiqyOyfgSxec_FYv1KHqYPRyxY3eEE7mYdfOo5INtBJ4&journalCode=rftx20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14759756.2018.1552390?fbclid=IwAR0Wdv8NmvWYVs2oiqyOyfgSxec_FYv1KHqYPRyxY3eEE7mYdfOo5INtBJ4&journalCode=rftx20
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1350506819846163?fbclid=IwAR1hYOa9AIhE0QAxZDKXf0kdIdLMSzo7eT4qTFw4H5n1ufRyvyEhX--fl4A&journalCode=ejwa
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1350506819846163?fbclid=IwAR1hYOa9AIhE0QAxZDKXf0kdIdLMSzo7eT4qTFw4H5n1ufRyvyEhX--fl4A&journalCode=ejwa
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=725220
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=725220
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Všechno, co byste potřebovali vědět o čtyřech stech letech osmansko-ruských 
vztahů, najdete v článku Adriana Brisku v časopisu Oxford Research Encyclopedia 
of Asian History. 

V časopisu Dějiny a současnost z května 2019, najdete článek Daniely Kolenovské o 
novém ruském narativu českých dějin 20. století. 

Významnou publikaci si připsala také Karin 
Hofmeisterová, doktorandka KRVS. V prestižním 
časopisu Religion, State and Society vyšel její 
článek o srbské ortodoxní církvi: „Ecclesiastical 
nationalism and primacy in world Orthodoxy: the 
case of the Serbian Church at the pan-Orthodox 
Council in Crete“. 

Pokud se v létě chystáte na Balkán, tak by Vás 
určitě neměla minou publikace „Western 
Balkans at the Crossroads: Assessing 
Influences of Non-Western External Actors“, 
kterou editovala naše doktorandka Bára 
Chrzová a absolvent KRVS, Jan Lalić. 

ZS 2019 v předstihu 

Září: „Feed: Conspiracy and Transparency Amidst Information Abundance“ – 19. 9. 
(Kninovna Václava Havla). Přednáška v rámci závěrečného setkání 
multidisciplinárního mezinárodního projektu „Comparative Analysis of 
Conspiracy Theories“, kterou uvede Kateřina Králová. Jako hlavní řečník 
vystoupí profesor Mark Fenster (University of Florida), autor Conspiracy 
Theories: Secrecy and Power in American Culture a jeden z nejprominentnějších 
odborníků na dané téma. Jeho vystoupení ponese název „Feed: Conspiracy and 
Transparency Amidst Information Abundance“. 

Říjen: - FORUM 2000 – 13. – 15. 10. 2019 

- Setkání KRVS a přátel k zahájení zimního semestru 

- Festival KULTURUS  

- První setkání 4EU+ Alliance v Paříži 

Listopad: - 8.-9.11. se koná už 5. Balkan Express, který za IMS dává dohromady 
František Šístek. Přijďte se podívat! 
- Slavíme 17. listopad! Konferenci „Demokratická revoluce 1989. Třicet let 
poté“ se skvělými řečníky v Senátu ČR pořádá ÚSD 6. – 8. 11., a další akce 
všeho druhu se jen pohrnou. 

Prosinec: Vánoční posezení KRVS v Jelici a jako dárek nový Newsletter. ☺ 

https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://oxfordre.com/asianhistory/view/10.1093/acrefore/9780190277727.001.0001/acrefore-9780190277727-e-288?fbclid=IwAR0q6wTdQgKqm7E5vfI2tNKi49YUq-ArwrI7uAlC8JW2_vAmb4Mq731L3Ys
https://oxfordre.com/asianhistory/view/10.1093/acrefore/9780190277727.001.0001/acrefore-9780190277727-e-288?fbclid=IwAR0q6wTdQgKqm7E5vfI2tNKi49YUq-ArwrI7uAlC8JW2_vAmb4Mq731L3Ys
http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2019/5/mobilizace-misto-piety-smireni/?fbclid=IwAR3g6Ote0F6GCrhbkYNFTy6eqBmKa5J6nZ2yXGggKYf58Bn7rvVtcMVexjc
https://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09637494.2019.1609226?fbclid=IwAR2QzL-nk-ZrlcU0AavAkQWEZn1hlQmeEAApOWEQxj0vsi1UNCbcO_x2lf8&journalCode=crss20
https://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09637494.2019.1609226?fbclid=IwAR2QzL-nk-ZrlcU0AavAkQWEZn1hlQmeEAApOWEQxj0vsi1UNCbcO_x2lf8&journalCode=crss20
https://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09637494.2019.1609226?fbclid=IwAR2QzL-nk-ZrlcU0AavAkQWEZn1hlQmeEAApOWEQxj0vsi1UNCbcO_x2lf8&journalCode=crss20
https://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09637494.2019.1609226?fbclid=IwAR2QzL-nk-ZrlcU0AavAkQWEZn1hlQmeEAApOWEQxj0vsi1UNCbcO_x2lf8&journalCode=crss20
https://www.balkancrossroads.com/publication?fbclid=IwAR3OLLlePBlxtcZ6pDwHuRudhOz29d7qH-IwO441KzswXEXNzbQo_p7vZ_Quntries
https://www.balkancrossroads.com/publication?fbclid=IwAR3OLLlePBlxtcZ6pDwHuRudhOz29d7qH-IwO441KzswXEXNzbQo_p7vZ_Quntries
https://www.balkancrossroads.com/publication?fbclid=IwAR3OLLlePBlxtcZ6pDwHuRudhOz29d7qH-IwO441KzswXEXNzbQo_p7vZ_Quntries
https://www.cost.eu/actions/CA15101/#tabs|Name:overview
https://www.cost.eu/actions/CA15101/#tabs|Name:overview
https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=19670&lang=en
https://www.facebool.com/events/85171292
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Určitě toho bude ještě víc. Aby vám nic neuniklo, sledujte nás na sociálních sítích! 

KRVS online 

Facebook 

Ty nejaktuálnější informace, 
pozvánky a posty. 

Nový web KRVS 

Základní rozhraní pro orientaci na 
katedře. 

Blog KRVS 

Profily pracovníků 

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/absolventů? 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 léto! 

https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/
https://www.facebook.com/katedrarvs/
https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii
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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KRVS spolupracuje 

https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii
https://www.facebook.com/katedrarvs
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/

