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Milí přátelé,  

svět se otřásá a nedávné zemětřesení v 

Albánii má nedozírné následky, a to 

nejen lidské, ale i politické, Vaše 

Katedra ruských a východoevropských 

studií (KRVS) však neochvějně vzkvétá. 

Máme za sebou opět nabitý semestr. 

Rozmnožili jsme se nejen co do 

potomků (od otců zakladatelů 

Teritoriálního tyjátru až po Karla 

Svobodu), ale i co do osob působících 

na institutu. Díky novému grantu 

GAČR doc. Švece se k nám zase vrací 

Bohdan Zilynskyj. Dr. Dana Kolenovská 

bude nově působit jen na IMS a 

Jindřich Čeladín se z kaunaského 

muzea ocitne zase jednou nohou doma. Myslím, že se můžeme těšit na skvělé výstupy z grantu 

(GA ČR) Sovětská společnost a pražské jaro! 

Krom oslav 17. listopadu se na podzim dělo i mnoho dalších akcí, o nichž se dočtete na 

následujících stránkách. Již v pátém KRVS Newsletteru Vám opět přinášíme přehled toho 

nejdůležitějšího, co se na KRVS nebo s jejím přispěním odehrálo od září 2019.  

Jménem KRVS Vám přeji příjemné čtení, přejeme poklidné svátky a doufáme, že se s Vámi 

uvidíme na vánočním večírku KRVS 16. prosince (již tradičně v balkánské Jelice)! 

Zůstaňte s námi, pište nám a informujte i Vy nás! 

Kateřina Králová 

Vedoucí KRVS  

I Tyjátr má svoje veterány. Tři zakládající členové Ondřej Kavan, Tomáš Vítek 

a Jiří Volák, kteří zažili všechny nejtvrdší boje TT s porotami amatérských 

přehlídek, založili rodiny. Jsou to tedy naši….ano, ano, ano….OTCOVÉ 

ZAKLADATELÉ. Na fotografii s epesní osmdesátkovou železnou oponou. © 

Teritoriální Tyjátr 

 

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
https://www.facebook.com/ondrej.kavan?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB6yWwhUu_IRTjjHr7j_p1z5expEaYz6tZt9w_WIzopJVan3fhKiCw3ZdbJZ0EDbzQZbbQXBusikRg_
https://www.facebook.com/jiri.volak.3?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCM9-ePNQpLgRM0yqT52_jWBXs8J2iW4SB7f6QrZGIq0KsCEmDDRh2QPmcz9m17XXZjS266t89RGCsR
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Lidé na KRVS 

V rámci spolupráce s Prague Civil Society jsme v zimním semestru přivítali Freedom Chair 

Natalyi Ivchyk. Natalya se ve svém výzkumu soustředí na politiku paměti na Ukrajině a 

ve středovýchodní Evropě, na studium holokaustu a také na genderové aspekty genocid. 

Díky nově uzavřené spolupráci v rámci 4+EU Aliance jsme na KRVS tento semestr mohli přivítat 

i čtyři visiting fellows, dva z nich už mají vlastní profil na našich webových stránkách. Domácí 

institucí obou je Varšavská univerzita. Maciej Ptaszyński se ve svém výzkumu zabývá historií 

církví a politickým teoriím. Tomasz Rawski se věnuje zejména politice paměti na Balkánském 

poloostrově.  

 

Kateřina Králová se stala tváří kampaně Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) #ženyjsou. 

AMO se skrze kampaň snaží zvýšit počet zastoupení žen ve veřejných debatách na odborných 

panelech, v médiích a poradních orgánech. V současné době má AMO v plánu vytvořit on-line 

databázi expertek a podpořit studentky v získávání zkušeností s vystupováním na veřejnosti. 

Pokud se vám iniciativa AMO líbí, podpořte kampaň finančním darem.  

Projekty, konference a workshopy 

Po bezmála dvou letech příprav otevřela Univerzita Karlova, zastoupená Fakultou sociálních 

věd, Herzlovo centrum pro izraelská studia. S nápadem na jeho vznik přišly Kateřina Králová a 

Hana Kubátová (Institut politologických studií). Centrum se bude věnovat akademické a 

výzkumné činnosti se zaměřením na moderní Izrael a jeho vztahy se střední Evropou.  

Ondřej Klípa se v září zúčastnil workshopu věnovanému polským studiím, který organizovala 

British Association for Slavonic and East European Studies. Ondřej na workshopu prezentoval 

svůj článek „Polish Labor Migrants in the GDR and Czechoslovakia: Market Rules or Socialist 

Internationalism?“.  

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii/lide/fellows?fbclid=IwAR0rb8mVdNiQTPninxo_Unw9f7-Yk7muuoMpSakcPHJAVgZS_CUCOJ6pNCg
http://en.uw.edu.pl/
https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii/lide/fellows?fbclid=IwAR0rb8mVdNiQTPninxo_Unw9f7-Yk7muuoMpSakcPHJAVgZS_CUCOJ6pNCg
https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii/lide/fellows?fbclid=IwAR0rb8mVdNiQTPninxo_Unw9f7-Yk7muuoMpSakcPHJAVgZS_CUCOJ6pNCg
http://www.amo.cz/zeny-jsou/
https://www.darujme.cz/projekt/1202441?fbclid=IwAR3AaVzNKtPBrtoaTuy8onUr1ddrUvdOU94ZzBeRIa1G_90NQrdcoVAd-ME
https://www.facebook.com/HerzlCenterPrague/?__tn__=K-R&eid=ARDrqwtqZKl_E3ZEDuPqUt0djqYt86tQDhvDAsx2q692SXZTQy0z1gPRW2n43vWsdjLHGvsXIMwCBHbf&fref=mentions
http://basees.org/
http://basees.org/
http://basees.org/
http://basees.org/
http://basees.org/
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Ve stejném měsíci se Jiří Kocián zúčastnil konference Digital Humanities organizovanou Centre 

for Digital Humanities – Eötvös Loránd University. Jiří na konferenci představil svůj článek 

„Challenges of integrating multiple divergent audiovisual oral history collections: the case of 

the Malach Center for visual history in Prague“. 

V říjnu doktorandka Oguljamal 

Yazliyeva prezentovala svůj 

výzkum týkající se mediální 

vzdělanosti v současném 

Turkmenistánu na konferenci 

pořádané Central Eurasian 

Studies Societies, která letos 

slaví dvacet let od svého 

založení. 

Kateřina Králová a Nikola Karasová se v listopadu zúčastnily symposia Modern Greek Studies 

Association. Kateřina přednesla příspěvek „New Sources and New Perspectives“ v panelu 

„How Do We Integrate Greek History and the Holocaust?“. Nikola prezentovala svůj výzkum 

na téma „The Deep State in Greek Historiography“.  

Doktorandka Ekaterina Zheltova přispěla na konferenci Balkan Express příspěvkem „Narrating 

Love and Peace in the Albanian-Greek Borderlands“. 

Doktorand Arban Mehmeti ve stejném 

měsíci na mezinárodním workshopu 

Kosovo 1989 – innerjugoslawische 

Perspektiven und Deutungen, 

pořádaným Humboldtovou univerzitou, 

mluvil na téma “The Institute of 

Albanology in the 1980s”. 

 

Daniela Kolenovská byla hostem 

mezinárodní konference Demokratická revoluce 1989. Třicet let poté, kterou organizoval 

Senát České republiky společně s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Ústavem pro 

studium totalitních režimů a Akademií věd ČR.  

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
http://elte-dh.hu/
http://elte-dh.hu/
https://www.mgsa.org/Initiatives/symposia.html
https://www.mgsa.org/Initiatives/symposia.html
https://www.facebook.com/KonferenceBalkan/
https://www.geschichte.hu-berlin.de/de/bereiche-und-lehrstuehle/gesuedosteu/aktuelles/workshop-kosovo-1989-innerjugoslawische-perspektiven-und-deutungen-7-8-11-2019-hu-berlin
https://www.geschichte.hu-berlin.de/de/bereiche-und-lehrstuehle/gesuedosteu/aktuelles/workshop-kosovo-1989-innerjugoslawische-perspektiven-und-deutungen-7-8-11-2019-hu-berlin
http://www.usd.cas.cz/aktuality/mezinarodni-konference-demokraticka-revoluce-1989/?fbclid=IwAR3BQSvsRO255d7LZa36W-lSoYWAoGnaYLOMaAmaytOb5te-_0EdN9kCXHA
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Ondřej Klípa se zúčastnil každoročního setkání Association for Slavic, East European, and 

Eurasian Studies, na kterém přednesl příspěvek „Polish builders in Czechoslovakia: A memory 

gap in the Communist past“.  

Uplynulé akce (spolu)pořádané KRVS 

KRVS v uplynulém semestru opět 

zorganizovala (nebo se podílela na 

organizaci) hned několik akcí pro 

akademickou i širokou veřejnost. 

Kulatý stůl Na Východní frontě klid 

Na konci října KRVS organizovala kulatý 

stůl Na Východní frontě klid. Účastníky 

debaty byli Jakub Szántó, Igor Blaževič, 

Nadiia Ivanova, Vladka Musalkova a Jan 

Marian. Povídali jsme si o mezích 

svobody, médiích, občanské společnosti i 

veřejných institucích. 

Mezinárodní konference Balkan Express 

V listopadu se uskutečnil na půdě Institutu etnologie Akademie věd ČR pátý ročník 

mezinárodní konference Balkan Express, kterou organizuje František Šístek. Letošní ročník byl 

věnován tématům tolerance, koexistence a smíření. Hlavním přenášejícím byl přední srbský 

antropolog, vydavatel a uznávaný protagonista lidských práv Ivan Čolović, který mluvil na téma 

„Half a Century of a Regional Workshop for the Dissemination of Knowledge“. 

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
https://www.aseees.org/convention
https://www.aseees.org/convention
https://www.facebook.com/vladka.votavova
https://www.facebook.com/jan.marian.cz
https://www.facebook.com/jan.marian.cz
https://www.facebook.com/jan.marian.cz
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Debata s gruzínskou velvyslankyní 

Na začátku listopadu jsme měli tu čest 

na půdě IMS přivítat gruzínskou 

velvyslankyni Mariam Rakviashvili. Ta 

hovořila na téma „Georgia’s EU and 

NATO Aspirations and Countering 

Anti-Western Propaganda“.  

 

 

Debata s litevským velvyslancem 

V listopadu byl hostem IMS litevský velvyslanec 

Edvilas Raudonikis, který mluvil o česko-

litevských vztazích a regionální bezpečnosti.  

 

Seminář „A Century of Minority Rights – Lessons from the Post-Versailles“ 

V pátek 6. prosince proběhl seminář „A Century of Minority Rights - Lessons from the Post-

Versailles“ se dvěma významnými key-note speakers, Dr. James Kennedy (School of Social 

and Political Science, the University of Edinburgh, the UK) a Dr. Alexander Osipov (Europa-

Universitat Flensburg, Germany/ International Centre for Ethnic and Linguistic Diversity 

Studies, Czechia), které za podpory Univerzity Karlovy a Friedrich Ebert Stiftung pořádal 

Ondřej Klípa. 

  

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
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Čtení na Vánoce 

Blog KRVS 

Na blogu KRVS přibylo od léta hned několik příspěvků! 

Zajímá Vás, jaké strasti může přinést terénní výzkum v post-konfliktních společnostech? Pak si 

přečtěte článek Karin Hofmeisterové „A Day With Bishop Of The Serbian Orthodox Church In 

Croatia: Challenges Of Field-Research In Post-Conflict Societies“. 

Balkánu se ve svém článku 

věnoval i Ondřej Žíla. Během 

svého pobytu v Sarajevu 

navštívil muzeum věnované 

prvnímu bosenskému 

prezidentovi. Výstava v muzeu 

vyvolává značné kontroverze. 

Odpověď na otázku „proč?“ 

najdete v Ondřejově příspěvku 

„Museum “Alija Izetbegović” – 

A Symbol Of Multiethnic Bosnia And Herzegovina?“  

Ondřej Klípa se ve pak ve svém příspěvku věnuje osobě Karla Košvance, který má na nádraží 

v Bohušovicích nad Ohří pamětní plaketu. Pokud Vás zajímá proč, přečtěte si Ondřejův článek 

„A Small Plaque To A Great Hero In Bohušovice Nad Ohří“.  

Odborné publikace 

Rádi byste nahlédli do akademického výzkumu našich kolegů? Můžeme Vám nabídnout celou 

řadu publikací a článků, které vyšly členům KRVS v tomto semestru. 

Zajímá vás zahraniční hospodářská politika Ruska? Pokud ano, tak Vás jistě zaujme článek Karla 

Svobody On the Road to Maidan: Russia's Economic Statecraft Towards Ukraine in 2013, který 

vyšel v časopise Europe-Asia Studies. 

Pokud vaše pozornost směřuje spíše k politickým teoriím, nenechte si ujít novou publikaci 

prof. Michala Kubáta a Martina Mejstříka Giovanni Sartori. Challenging Political Science.  

 

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
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https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii/blog-krvs/museum-alija-izetbegovic-symbol-multiethnic-bosnia-and-herzegovina
https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii/blog-krvs/museum-alija-izetbegovic-symbol-multiethnic-bosnia-and-herzegovina
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Doporučit můžeme také publikaci 

Jewish Life in Southeast Europe: 

Diverse Perspectives on the Holocaust 

and Beyond, kterou spolueditovala 

Kateřina Králová.  

 

KRVS v médiích 

Členové KRVS v médiích opět hojně komentovali dění na mezinárodní scéně. Nejvíce ohlasů si 

vyžádaly aktivity ruské zahraniční politiky. I další regiony si však zasloužily odborných 

komentářů z KRVS. Pozemková reforma na Ukrajině, běloruské parlamentní volby či srbsko-

ruské vztahy – to byla témata, která komentovali členové KRVS!  

Vývoj v postsovětském prostoru 

Jan Šír hovořil v ČR Plus o americkém špionovi Olegu Smolenkovi v Kremlu. (10. září)  

Stejnému tématu se věnoval i Karel Svoboda v článku pro Seznam zprávy. (14. září)  

Na začátku září proběhly v Rusku regionální volby. Jejich průběh i výsledky komentovala pro 

Český rozhlas Radiožurnál a Český rozhlas Plus Daniela Kolenovská. (9. září) Stejnému tématu 

se věnoval v článku pro portál Info.cz i Karel Svoboda. (16. září) 

Karel Svoboda komentoval pro Seznam Zprávy 

případ Pavla Ustinova, nejprve odsouzeného ke 

třem a půl letům vězení za údajné napadení 

policisty při protivládních demonstracích a po vlně 

kritiky podmínečně propuštěného.  (26. září)  

K vývoj mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a 

Ruskem se ve veřejném prostoru vyjádřili Jan Šír i 

Karel Svoboda. Jan Šír se zúčastnil pořadu 

Radiofórum Českého rozhlasu Plus, kde debatoval 

s posluchači a odpovídal na jejich otázky týkající se situace na Ukrajině. (8. října) Karel Svoboda 

pak přispěl svým názorem v článku „Zelenského vysoká hra. Posune Donbas k míru, nebo je 

architektem „zrady“, který napsal pro portál Info.cz. (6. října) 

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
https://www.routledge.com/Jewish-Life-in-Southeast-Europe-Diverse-Perspectives-on-the-Holocaust/Kralova-Vulesica-Antoniou/p/book/9780367178956
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https://www.info.cz/svet/komunalni-volby-v-rusku-vitezstvi-slavi-kreml-i-opozice-42955.html?fbclid=IwAR0dqSZ4wtqPWM-3hNlLRqJPZcVbgYAsz-d8Q9_xwfyWLuvFVJ94BE_S6eU
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https://www.info.cz/nazory/svoboda-zelenskeho-vysoka-hra-posune-donbas-k-miru-nebo-je-architektem-zrady-43177.html?fbclid=IwAR18QAfhaZY43vz3DTLend5XMG-ggX4OOQgSC7PtjUD97JAUg6NwWKs2BO0
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K ruskému angažmá v Sýrii a k ruským zájmům v regionu pro Seznam Zprávy Jan Šír. (22. října) 

Rusko-africkému summitu se věnoval v Českém rozhlasu Plus Karel Svoboda, který v pořadu 

vysvětlil, proč má Rusko v plánu rozšiřovat svoje zájmy do zemí v Africe. (23. října) 

Chystané zrušení zákazu prodeje zemědělské půdy na Ukrajině vyvolalo mezi ukrajinskými 

obyvateli obavy. Prezident Zelenský má ale ve věci pozemkové reformy podporu 

mezinárodních institucí. Je totiž podle nich nutná pro modernizaci zemědělského sektoru. 

Situaci komentoval v pořadu Horizon ČT24 Karel Svoboda. (5. listopadu) 

Běloruské volby, ve kterých ne příliš překvapivě slavili úspěch prorežimní kandidáti, 

komentoval pro Český rozhas Plus Karel Svoboda. (18. listopadu)  

Střední Evropa 

Události roku 1989 v Maďarsku a maďarskou transformaci směrem k demokracii komentoval 

pro polský zpravodajský portál Polish Weekly doktorand Andrzej Sadecki.  

Mediální pozornosti neunikl ani spor 

týkající se sochy maršála Koněva v Praze 

6. Pro Lidové noviny ho komentoval Jan 

Šír. (1. září)  

Opatření české vlády regulující 

ekonomickou migraci komentovala pro 

deník Referendum doktorandka Barbora 

Chrzová, která v současné době působí v 

Konsorciu nevládních organizací 

pracujících s migranty v ČR. (11. září)  

Balkán 

Doktorandka Barbora Chrzová také 

komentovala ve studiu ČT24 říjnovou 

návštěvu ruského premiéra Medvěděva 

v Srbsku a vztahy obou zemí. (20. října) 
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https://program.rozhlas.cz/zaznamy?fbclid=IwAR1VxLzNpsdfyFYfVK7u7-yP0J8X548STIqnh1rSu_o3MMGzuBiIJeNiCHI#/plus/2019-11-18
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https://drive.google.com/file/d/1ifpJgvdGZ7tnVWXUTEVznWApOmE5O2PH/view?fbclid=IwAR1-PLmfG1UJFZhw3taXHMUdQQW2o8eKyCE-e4TYQHGPgxmrwHvnCva-5zQ
http://denikreferendum.cz/clanek/30103-chceme-vic-zahranicnich-pracovniku-investovat-do-integrace-se-nam-ale-nechce?fbclid=IwAR2d6671UUDi2exCaCvptud_0UPKJ-NA-e1ZPk9aNaUDoJ0L4O1Xe97MhzI
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Vánoční setkání KRVS 

Srdečně Vás zveme na neformální vánoční posezení KRVS s akademiky, studenty, absolventy i 

uchazeči! 

Kdy? V pondělí, 16. prosince 2019 od 18:00 

Kde? Jelica Restaurant, Na Zlíchově 260/35, 152 00 Praha 

Událost na FB najdete zde. 

Co plánuje KRVS na rok 2020? 

Na 21. ledna se chystáme na Den otevřených dveří propojený se “speed datingem”, aby se 

studenti IMS mohli seznámit s potenciálními zaměstnavateli. Pokud máte zájem, napište nám! 

Koncem ledna oslaví své desáté jubileum Centum vizuální historie Malach a uspořádá velkou 

mezinárodní konferenci k digital humanities, paměti a dějinám. My budeme při tom! 

V polovině února přivítáme nový semestr se studenty, absolventy i případnými uchazeči kde 

jinde než U Kacíře. 

Členové KRVS se také již tradičně chystají na festival Jeden svět. Projekce s naší účastí Vám 

samozřejmě včas doporučíme. 

Koncem března bude na IMS přednášet dr. Emil Kerenji (USHMM) na téma Geopolitics, 

Demographics, and Population Projects in Interwar Yugoslavia. 

A rozhodně nás opět čeká Prague Populism Conference tentokrát na téma 

„Current Populism in Europe: How to (re)act?“  (18.-19. 5. 2020). 

Semestr opět v červnu zakončíme státnicemi a tradiční Divokou Šárkou! 
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Sledujte KRVS i v roce 2020! 

Nezapomeňte sledovat naše informační kanály, ať vám neuniknou přesná data, nové pozvánky 

a vůbec novinky z regionu!  

 

Facebook 

- Nejaktuálnější informace 

- Pozvánky na zajímavé akce 

Instagram 

- Aktuality z KRVS v obrazech 

LinkedIn 

- Pochlubte se s KRVS na profesní síti 

Web KRVS 

- Základní rozhraní pro orientaci na 

katedře 

- Informace o všem podstatném, co se 

na katedře děje 

- Blog KRVS 

Přejeme krásné Vánoce a úspěšný rok 2020! 

KRVS a přátelé 
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