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KRVS Newsletter // 1-6/2020 

Milí přátelé KRVS,  

Znáte to? Zase mám pocit, že mluvím k někomu, kdo je daleko a online. Nějak se mi to během 

posledních měsíců zajedlo. Co Vy, také jste přešli na Zoom? Nebo máte jen VPN? A (slovy 

klasika) co děti, mají si kde hrát? Jasně, to znáte, to jsme teď všichni probírali až moc často… 

Ale přiznejme si, COVID-ne-COVID, v našich regionech se člověk nenudil. Sledovali jsme třeba, 

jak je v Lukašenkově Bělorusku opět osvědčeným lékem na vše polní práce a samohonka. O 

kousek dál v Rusku COVID snad ani nedostanou, ten se dle některých šíří hlavně v Gayropě. A 

pokud nakonec přece jen ano, tak budou mít za pár desítek let naši kolegové historikové zase 

možnost sledovat, jak tehdy-kdysi fungovaly protivirové represe (pokud je tedy pustí do 

archivů). Zatímco Češi a Poláci hlídali hory, doly se jim uhlídat nepodařilo. A i když Orbán 

neoslavil 100 let od Trianonu, jak asi plánoval, maďarský parlament nakonec ovládl efektivněji, 

než mohl kdy zamýšlet. A Koněv. Prostě u nás bylo dost co diskutovat i učit online. 

A teď už snad jen zasloužená letní dovolená! Ještě že nám otevřeli naše KRVS regiony a my se 

zase vydáme do Chorvatska, Řecka, Turecka, na Kypr anebo třeba na Balt. Prý to všude zvládají 

skvěle, ne jako u sousedů v Itálii, Španělsku, Británii nebo USA. Sama mám jasno, v červenci 

pomůžu přestěhovat Jinonice do Butovic (naše dočasná destinace, než za dva roky Campus 

Jinonice vstane jako fénix z popela) a pak se vydám na jih. K sousedům do Rakouska a potom 

k dalším německy mluvícím sousedům. Budu psát a psát a psát, abych se vrátila do jinonického 

kampusu v novém. 

Tentokrát tedy regionálně netradičně: Auf Wiedersehen! 

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

 

Kateřina Králová 

Vedoucí KRVS  

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
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Lidé 

Na KRVS opět působí dr. Bohdan Zilynskyj. 

Vrací se k nám v rámci projektu Grantové 

agentury ČR „Sovětská společnost a pražské 

jaro: reflexe pražského jara a intervence do 

Československa v sovětské společnosti“ 

(2020-2022), který vede doc. Luboš Švec. A 

propos, sledujete Bohdanovu facebookovou 

skupinu My a Ukrajina? My ano! 

Noví fellows 

Také letos a COVIDu navzdory pokračujeme 

ve spolupráci s Francouzským ústavem pro 

výzkum ve společenských vědách CEFRES. 

Od ledna 2020 působí na KRVS antropoložka 

a post-doktorandka CEFRES, dr. Maria 

Kokkinou. Následující dva roky bude v rámci 

výzkumného schématu TANDEM v Praze 

(CEFRES-KRVS) pracovat na projektu 

„Evropa nesnášenlivosti a trosek: 

Konfederace poražených?“. Její mentorkou 

je Kateřina Králová. 

 
V rámci spolupráce s Prague Civil Society Center 

jsme v letním semestru na KRVS přivítali Nadzhiie 

Ablaieva coby Freedom Chair. Nadzhiie je 

aktivistka, novinářka a zároveň doktorandka, 

která se (nejen) ve svém výzkumu soustředí na 

Krymské Tatary a jejich přítomnost v mediálním 

prostoru.  

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
https://www.facebook.com/groups/512687172453850/
https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii/lide/fellows
http://www.cefres.cz/cs/cefres-3
http://www.cefres.cz/cs/cefres-3
https://praguecivilsociety.org/
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Co se nám podařilo? 

Členové KRVS byli v poslední době velmi úspěšní 

v podávání grantových žádostí. Luboš Švec spolu s Danielou 

Kolenovskou, Jindřichem Čeladínem a již zmiňovaným 

Bohdanem Zilynskym od ledna pracují na novém projektu 

GAČR, v němž se zaměří na Pražské jaro tak trochu jinak. 

Ondřej Klípa získal financování od Technologické agentury ČR 

(TAČR) v programu pro inovace v rámci společenských věd, 

humanitních věd a umění (ÉTA). Díky němuž bude se svým týmem 

v následujících letech pracovat na projektu „Lokální knihovny v 

digitální éře jako nástroj k integraci dětí migrantů“. Stal se letos 

jediným úspěšným žadatelem o TAČR na fakultě. František Šístek si 

také připsal nový projekt GAČR, „Židé v Černé Hoře: od neviditelnosti k obci“, který bude po 

tři roky řešit na Historickém ústavu Akademie věd. 

Adrian Brisku získal prestižní grant Rakouského vědeckého 

fondu, který finančně podpořil jeho projekt „National 

Economy-Building in ALB, CS and GEO in the 1920s“. 

Následující dva roky se tak bude spolu s rakouskými kolegy 

věnovat historickému výzkumu těchto ekonomik po první 

světové válce.  

Kateřina Králová, novopečená docentka, bude 

od srpna 2020 působit v Rakousku na Vídeňském 

Wiesenthalově institutu, kde se vrátí k tématu 

řeckých i 

židovských uprchlíků. Na téměř roční stáž ve Vídni naváže 

u německých sousedů na HU Berlín díky podpoře Nadace 

A. v. Humboldta.  

 

Podívejte se i na novou stránku sítě European Pluralities, 

která vznikla v rámci 4EU+ Alliance, projektové chlouby 

naší alma mater a v níž se intenzivně angažuje hned několik 

členů KRVS.

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
https://www.vwi.ac.at/
https://www.vwi.ac.at/
https://www.europeanpluralities.uw.edu.pl/
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KRVS a média 

Současní i bývalí členové KRVS v médiích opět hojně komentovali dění na mezinárodní scéně. 

Jiří Kocián v byl v únoru hostem pořadu Den v 60 minutách Českého rozhlasu Plus, aby přiblížil 

okolnosti pádu rumunské menšinové vlády. Slavomír Horák se ve stejném pořadu o měsíc 

později vyjadřoval k zahájení vyšetřování zločinů proti lidskosti spáchaných v Afghánistánu po 

americké invazi. Roksolana Dryndak, absolventka KRVS a analytička AMO, napsala článek do 

Hospodářských novin o motivech a dopadech humanitární pomoci, kterou Rusko poskytlo Itálii 

v době koronavirové pandemie. Bývalý Freedom Chair Dimitriy Petrov se ve sloupku pro 

Novaya Gazeta zamyslel nad tím, jakým způsobem ovlivnil koronavirus soužití obyvatel 

Izraele. Eva Irmanová pak pro zpravodajský portál ČT24 komentovala výročí 100 let od podpisu 

Trianonské smlouvy.  

Jan Šír a Karel Svboda se i tento semestr vyjadřovali 

k dění v postsovětském prostoru. Honza v polovině 

března přiblížil v komentáři pro ČT24 poslední vývoj 

případu sestřelení letu MH17 v souvislosti se 

zahájením soudního vyšetřování. Karel přispěl hned 

několika články o současné politické situaci v Rusku na 

zpravodajský portál Info!. Mimo to byl pozván do 

pořadu Štrunc!, aby okomentoval ruské ústavní 

změny, a hostoval v podcastu Insider.  

 

V rámci kauzy Koněv pak oba 

komentovali ruskou reakci na 

odstranění sochy. Jan Šír např. 

v pořadu Reportéři ČT nebo pro 

Financial Times. Karel se 

kontroverzní události věnoval 

hned ve dvou článcích („Reakce 

na odstranění Koněva nejsou 

překvapením. Ještě můžeme 

leccos čekat“ a „České diplomacii nastávají po odstranění sochy Koněva krušné časy“), které 

napsal pro Info!. 

Zajímavý je i rozhovor doktorandky Rose Smith na portálu PolitIQ. Podělila se v něm o své 

zkušenosti a zážitky ze studií na Uralské Federální Univerzitě. Dále Rose napsala příspěvek 

„Will we learn? What the pandemic tells us about the world we live in“ na portál Rappler, ve 

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
https://program.rozhlas.cz/zaznamy?fbclid=IwAR3nDsYYa6_v22fIAiiree1qA3UU_0ZcBTbgu7aXmEA7Qoe-2GksQKz6RHs#/plus/60/2020-02-05
https://program.rozhlas.cz/zaznamy?fbclid=IwAR1DSBD3H609SRyV8ZmGRb1SpqIw9xKCVirTu7DJClzWShuGtKGhOkmDTPI#/plus/2020-03-05
https://archiv.ihned.cz/c1-66745300-ruska-humanitarni-pomoc-pomuze-hlavne-rusku?fbclid=IwAR2T0zyixuQOeqjwHlHCxZVw52GPBIoa5d8n0OqVfN0Y3T9iuDpxlaZjtlM
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/01/84645-kolokol-ne-zvonit-po-tebe?fbclid=IwAR39YzAr21v9jJ7hDT9pEu5JrYojhCtCMq0kb3ayTp6BnA66G5BXRBMUwaA
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3110261-historicka-trauma-trianonu-spociva-ve-vytrzeni-tretiny-madaru-z-centralniho-bloku
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3059762-komentar-jana-sira-mh17-a-trest-zacina-hlavni-liceni-s-obvinenymi-z-utoku-na-let?fbclid=IwAR1zJjfDD6rMcnQTuqU_cP8qmJYxJ5QNnoVU4IoI9-FyLj2IgCC2DdX7DnM
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/01/84645-kolokol-ne-zvonit-po-tebe?fbclid=IwAR39YzAr21v9jJ7hDT9pEu5JrYojhCtCMq0kb3ayTp6BnA66G5BXRBMUwaA
https://video.info.cz/strunc/putin-je-unaveny-ale-posouva-se-do-nove-role-nikdo-nevi-kdy-skonci-rika-svoboda-44503.html?fbclid=IwAR011bgKLwypbUCXkOEJqEvp8aJ1L7LXhjbL5b1K5ENSvc2IXDTdYEIg-mU
https://www.info.cz/podcasty/insider/insider-special-rusko-si-musi-uvedomit-ze-sovetsky-svaz-se-uz-nevrati-45364.htm
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3085706-starosta-prahy-6-kolar-se-kvuli-vyhruzkam-skryva-na-neznamem-miste-ochranu-maji-i
https://twitter.com/FT/status/1257215912073142272
https://www.info.cz/nazory/reakce-na-odstraneni-koneva-nejsou-prekvapenim-jeste-muzeme-leccos-cekat-44857.html
https://www.info.cz/nazory/reakce-na-odstraneni-koneva-nejsou-prekvapenim-jeste-muzeme-leccos-cekat-44857.html
https://www.info.cz/nazory/reakce-na-odstraneni-koneva-nejsou-prekvapenim-jeste-muzeme-leccos-cekat-44857.html
https://www.info.cz/nazory/reakce-na-odstraneni-koneva-nejsou-prekvapenim-jeste-muzeme-leccos-cekat-44857.html
https://www.info.cz/nazory/svoboda-ceske-diplomacii-nastavaji-po-odstraneni-sochy-koneva-krusne-casy-45088.html
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/01/84645-kolokol-ne-zvonit-po-tebe?fbclid=IwAR39YzAr21v9jJ7hDT9pEu5JrYojhCtCMq0kb3ayTp6BnA66G5BXRBMUwaA
https://mastersprogram.politiq.ru/2020/04/02/interview-with-rose-smith/?fbclid=IwAR0jm8m1mTUcnLOKLdvK5r-rtJRr9x6yUFdWDoPPMvLgxAzZYikmpNO45tM
https://www.rappler.com/views/imho/259379-opinion-what-pandemic-tells-us-world-we-live-in
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kterém se zamýšlí nad tím, jak by se společnost měla po(na)učit z koronavirové pandemie a 

událostí s ní spojenými. 

Určitě si poslechněte rozhovor Martina Veselovského s naší absolventkou Adélou Denkovou 

na DVTV. Adéla v něm hovoří o problematice nedostatečného zastoupení žen ve veřejném 

prostoru, o vznikající databázi expertek a o kampani #ženyjsou. 

Další tváří #ženyjsou se stala Kateřina Králová, 

která mimo to počátkem roku také publikovala 

esej „From Kavala to California: Sarah Haim and 

her Family“ v rámci projektu 100 Years of 

Sephardic Life in Los Angeles. Ten vznikl na 

kalifornské univerzitě UCLA a její Sephardic 

Archive Initiative.  

Na studentském blogu KRVS od Vánoc přibylo pár článků a bude jich víc. Sledujte ZDE 

Uplynulé akce s účastí KRVS 

Erasmus, stáže, pracovní uplatnění a neustálé vysvětlování toho, kdo jsme a co děláme. 

V polovině ledna se uskutečnil tradiční Den otevřených dveří IMS a nechyběl ani speed dating 

s potenciálními zaměstnavateli. Studenti se začali připravovat na výjezd do zahraničí, ale kdo 

ví, jestli jej na podzim opravdu uskuteční. Dovednosti, které si mohli během procesu osvojit, 

ovšem zůstanou. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
https://video.aktualne.cz/dvtv/vznika-seznam-expertek-zeny-jsou-malo-videt-stydi-se-jsou-tu/r~347e248236bb11eab1410cc47ab5f122/?fbclid=IwAR34PrltgHYm1vqJN8Ym6dy2kgo2NHKDlUudM-9wFGaiAYnMedQnAW5vrx4
http://www.sephardiclosangeles.org/portfolios/from-kavala-to-california/?fbclid=IwAR1M0OxNKU3c3iQFzP4pC10P33OYzDmfdY-XbrQQJEAZoY6pKNO1OmvGJ40
http://www.sephardiclosangeles.org/portfolios/from-kavala-to-california/?fbclid=IwAR1M0OxNKU3c3iQFzP4pC10P33OYzDmfdY-XbrQQJEAZoY6pKNO1OmvGJ40
https://ims.fsv.cuni.cz/student-blog


  

 Univerzita Karlova, FSV, IMS, Katedra ruských a východoevropských studií 
U Kříže 8, 158 00 Praha 5, kralova@fsv.cuni.cz, tel: + 420 251 050 250 

ims.fsv.cuni.cz/institut/ 
katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii 

facebook.com/katedrarvs 

krvsimsfsvuk 

IMS 
KRVS 

 

V lednu byla KRVS pozvána na Pivní teritoria (ft.) KRVS, neformální posezení u piva studentů 

s vyučujícími, které zorganizovala studentská iniciativa SIMS v hostinci U Suchý dásně.  

 

Jak dnes Rusko ovlivňuje jeho represivní minulost a jak se s 

ní vyrovnává? Své odpovědi a zkušenosti z konfrontace s 

oficiálním ruským výkladem nabídli v únoru k diskusi 

představitelé nevládního sdružení Memorial Jan Račinskij 

(Moskva), Dmitrij Pritykin (Petrohrad), Robert Latypov 

(Perm), zakladatelka jediného muzea v prostorách bývalého 

sovětského tábora Perm-36 Taťána Kursina a také naše 

Daniela Kolenovská. Videoreportáž z diskuze je možné 

shlédnout na youtube kanálu IMS. 

Daniela Kolenovská v únoru dále vystoupila s přednáškou na 

téma ruské interpretace československých dějin v Malé 

galerii Slánského muzea.  

Co v dnešní době znamená MDŽ a feminismus? Mezinárodní panelové debaty a dalšího 

doprovodného programu, jejichž organizátorem byly Gender Studies, o.p.s., se zúčastnila 

Kateřina Králová i absolvent KRVS a zakladatel Teritoriálního tyjátru Jiří Volák (t.č. na 

rodičovské dovolené).  

Tak to bylo 8. března a pak už se vlastně nic moc nesmělo…

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
https://ims.fsv.cuni.cz/studium/sims
https://www.youtube.com/watch?v=LrXea4xWjLw
https://www.youtube.com/channel/UCU5vbwERE8K172PC1oXxMGw
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Čtení na prázdniny 

Studenti KRVS se letos opět, byť v online prostředí, 

zúčastnili promítání festivalu dokumentárních filmů 

Jeden Svět. Z jejich reflexí vznikla sbírka recenzí 

příznačně nazvaná Studuj (Jeden) svět na IMS. 

Na webu časopisu Russkij vopros byla publikována 

recenze Daniely Kolenovské o edici dokumentů SSSR-

Germanija 1932-1941 - Po stopách jednoho desetiletí 

v ruské historické vědě. 

Článek Františka Šístka shrnující výstavu „Monte 

Bianco Negro Dejana Batrićeviće“, která proběhla 

v rámci konference Balkan Express, vyšel 

v černohorském časopisu Identitet.  

Nenechte si ujít ani výsledky výzkumu projektu 

DEMOS (Democratic Efficacy and Varieties of Populism in Europe) zabývajícího se populismem 

na sociálních sítí v době před volbami do Evropského parlamentu, na kterém se podílel Jiří 

Kocián. 

Odborné publikace 

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

řadu odborných článků, které vyšly členům KRVS v tomto semestru: 

Adrian Brisku ve spolupráci s Timothy K. Blauveltem vydali 

tematické číslo časopisu Caucasus Survey, „The 

Transcaucasian Democratic Federative Republic of 1918: 

Federal Aspirations, Geopolitics and National Projects“. 

Adrian do něj přispěl článkem „The Transcaucasian 

Democratic Federative Republic (TDFR) as a “Georgian” 

responsibility“.  

Ve studii Ondřeje Klípy „Escaping the Double Burden: 

Female Polish Workers in State Socialist Czechoslovakia“ 

publikované v prestižním Slavic Review, si můžete přečíst 

o postavení polských žen v socialistickém Československu. 

Doporučit můžeme článek Kateřiny Králové a Karin 

Hofmeisterové „The Voices of Greek Child Refugees in 

Czechoslovakia“, který se opírá o unikátní kolekci svědectví 

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
https://drive.google.com/file/d/10Ri7SNGkO2CWa6sMCNEKvSuRsR_9FOnT/view
http://www.russkiivopros.com/?pag=one&id=814&kat=8&csl=90&fbclid=IwAR0OPUaymKahySM0YSxcKs5_EE-vblkW9OPHtwGG4P1WWUQVjU9MKfCKOUs
http://montenegrina.net/wp-content/uploads/2020/04/Identitet_2020_mart_86str_web.pdf?fbclid=IwAR1W-allfKee_-X-c5zT3oVh0VDXRSeSHG7UhUBqhYGjQKjYsTDMRDZMHK4
https://openarchive.tk.mta.hu/420/?fbclid=IwAR1r9OPxt-XCxZO16lRwufbAyZrGeSH1UazCDMM6J3b5F4OBVlrfMS_cTKM
https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii/veda-vyzkum-krvs/vybrane-zahranicni-publikace
https://www.tandfonline.com/toc/rcau20/8/1
https://www.tandfonline.com/toc/rcau20/8/1
https://www.tandfonline.com/toc/rcau20/8/1
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23761199.2020.1712902
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23761199.2020.1712902
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23761199.2020.1712902
https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review/article/escaping-the-double-burden-female-polish-workers-in-state-socialist-czechoslovakia/C5A88C6F72686D9ACFAC3227BFC47D26
https://www.cambridge.org/core/journals/slavic-review/article/escaping-the-double-burden-female-polish-workers-in-state-socialist-czechoslovakia/C5A88C6F72686D9ACFAC3227BFC47D26
https://muse.jhu.edu/article/754263
https://muse.jhu.edu/article/754263
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řeckých pamětníků a který v květnu vyšel v časopise Journal of 

Modern Greek Studies vydávaném pod hlavičkou John Hopkins 

University.  

Četné publikace si připsaly také naše doktorandky. 

V uznávaném časopise se zaměřením na současné společensko-

politické dění v jihovýchodní Evropě, Südosteuropa, vyšel článek 

Karin Hofmeisterové „The Serbian Orthodox Church’s 

Involvement in Carrying the Memory of the Holocaust“. Nikola 

Karasová publikovala v českém časopise Neograeca Bohemica 

„Řecký antikomunismus z pohledu protikomunistické legislativy 

(1917–1967)“. Odborná studie, na které společně pracovaly 

Karin Hofmeisterová, Nikola Karasová a Miroslava Jasenčáková, 

„The Holy and Great Council and its Implications for Orthodox 

Unity“, byla otištěna v časopise Journal of Eastern Christian Studies (Peeters Publishers 

Leuven). V Journal of Nationalism, Memory & Language Politics, vydávaném na naší fakultě, 

vyšel text Oguljamal Yazliyevy „Dynamics of the Media System in Post-Soviet Turkmenistan“ a 

Barbora Chrzová vydala svou prvotinu „Performing a difficult past in a museum: The History 

Museum of Bosnia and Herzegovina“ v časopise Slavia Meridionalis. Oba poslední texty jsou 

nyní volně ke stažení. 

Knihovna KRVS 

František Šístek se autorsky podílel na vydání hned dvou publikací. 

První z nich –Czech Relations with the Nations and Countries of 

Southeastern Europe – podává přehlednou formou komplexní obraz 

vztahů mezi českými zeměmi a oblastí jihovýchodní Evropy od 

středověku až do současnosti. Kniha Mezi Terstem a Istanbulem: 

Balkánské národy ve 20. století pak přibližuje pestré osudy obyvatel 

Balkánu ve 20. století.  

Nenechte si ujít knihu Michal Reiman: Čínský deník a skupina Listy, jaro 

1981, unikátní ego-dokument k dějinám Československa v éře studené 

války a československo-čínským vztahům po úmrtí Mao Zedonga (1976) 

, jejíž editorkou je Daniela Kolenovská. Pokud Vás zajímá spíše 

postsocialistická transformace, nahlédněte do knihy Sport, Statehood 

and Transition in Europe Comparative perspectives from post-Soviet and 

post-socialist societies, do které autorsky přispěl Slavomír Horák. 

Z beletrie doporučujeme knihu polské autorky Weroniky Gogoly Po 

Troškách, kterou přeložil náš absolvent Michal Lebduška. 

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
https://www.degruyter.com/view/journals/soeu/67/4/article-p500.xml
https://www.degruyter.com/view/journals/soeu/67/4/article-p500.xml
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/142200/2_NeograecaBohemica_19-2019-1_5.pdf?sequence=1
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/142200/2_NeograecaBohemica_19-2019-1_5.pdf?sequence=1
https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3287537&journal_code=JECS&fbclid=IwAR13e8oedN9PEHgbK44Ec7BMcv0bT_xpzAHKrZOir1PsHqBBJK1XsP-hcyE
https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3287537&journal_code=JECS&fbclid=IwAR13e8oedN9PEHgbK44Ec7BMcv0bT_xpzAHKrZOir1PsHqBBJK1XsP-hcyE
https://content.sciendo.com/view/journals/jnmlp/ahead-of-print/article-10.2478-jnmlp-2020-0002/article-10.2478-jnmlp-2020-0002.xml?language=en&fbclid=IwAR34zLV2YEnDD6mc-S03ts1U63fQlfyPqNococZtRTEoL6fI2oAS9pHmSCA
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.1949
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/article/view/sm.1949
https://srednja-europa.hr/proizvod/czech-relations-with-nations-and-countries-of-southeastern-europe/
https://srednja-europa.hr/proizvod/czech-relations-with-nations-and-countries-of-southeastern-europe/
https://www.kosmas.cz/knihy/272025/mezi-terstem-a-istanbulem/
http://www.usd.cas.cz/publikace/michal-reiman-cinsky-denik-a-skupina-listy-jaro-1981/
http://www.usd.cas.cz/publikace/michal-reiman-cinsky-denik-a-skupina-listy-jaro-1981/
https://www.routledge.com/Sport-Statehood-and-Transition-in-Europe-Comparative-perspectives-from/Rojo-Labaien-Rodriguez-Diaz-Rookwood/p/book/9780367344405?fbclid=IwAR1PzXZ9salumYjEaxCQbaiYyWiqnfiqf1u4IOTUlh9rbSGW86tlZ4iOMgU
https://www.routledge.com/Sport-Statehood-and-Transition-in-Europe-Comparative-perspectives-from/Rojo-Labaien-Rodriguez-Diaz-Rookwood/p/book/9780367344405?fbclid=IwAR1PzXZ9salumYjEaxCQbaiYyWiqnfiqf1u4IOTUlh9rbSGW86tlZ4iOMgU
https://www.routledge.com/Sport-Statehood-and-Transition-in-Europe-Comparative-perspectives-from/Rojo-Labaien-Rodriguez-Diaz-Rookwood/p/book/9780367344405?fbclid=IwAR1PzXZ9salumYjEaxCQbaiYyWiqnfiqf1u4IOTUlh9rbSGW86tlZ4iOMgU
https://www.databazeknih.cz/knihy/po-troskach-430229
https://www.databazeknih.cz/knihy/po-troskach-430229
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Co KRVS plánuje? 

Po dlouhém stavu nouze se znovu otevírají fellowshipy. Brzy snad u nás budou hostovat další 

Freedom Chairs (PCSC) a díky 4EU+ Aliance také výzkumníci z Varšavy, Sorbonny, Heidelbergu, 

Milána, nebo z Kodaně. Call for Applications: 4EU+ Plurality of Memories Fellowship in Prague 

2020.  

Plánujeme účast na Forum 2000 a Festivalu demokracie a pro studentky IMS chystáme ve 

spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) tréninkový workshop mediálních 

dovedností. 

Doufáme, že se bude konat další KULTURUS, ale určitě zase zajdeme na pivo a popřejeme si 

veselé Vánoce. Události KRVS sledujte na Facebooku. ☺ 

 

 

Teď ale přejeme příjemné léto! 

 

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
https://4euplus.eu/4EU-34-version1-cfa_2020___4eu_plurality_of_memories_fellowship_prague.pdf
https://4euplus.eu/4EU-34-version1-cfa_2020___4eu_plurality_of_memories_fellowship_prague.pdf
https://www.forum2000.cz/projekty
http://www.amo.cz/
http://www.kulturus.cz/
https://www.facebook.com/katedrarvs/
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Sledujte KRVS i nadále! 

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

pozvánky a vůbec novinky z regionu. A posílejte nám svá oznámení nebo fotografie z cest, 

rádi je uveřejníme. 

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 

 

KRVS spolupracuje 

mailto:kralova@fsv.cuni.cz
https://www.facebook.com/katedrarvs/
https://www.instagram.com/krvsimsfsvuk/?hl=cs
https://www.linkedin.com/company/katedra-rusk%C3%BDch-a-v%C3%BDchodoevropsk%C3%BDch-studi%C3%AD/
https://ims.fsv.cuni.cz/institut/katedra-ruskych-vychodoevropskych-studii/lide/fellows?fbclid=IwAR0rb8mVdNiQTPninxo_Unw9f7-Yk7muuoMpSakcPHJAVgZS_CUCOJ6pNCg

