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Kongres českých polonistických studií 2019

Roku 2016 se konal na polské akademické půdě I. Kongres polských bohe-
mistických studií (I. Kongres Czechoznawstwa Polskiego). Jeho cílem bylo 
představit výsledky moderní polské bohemistiky, fakta o české historii, kul-
tuře, jazyce. Kongres byl zahájen v Prudniku 6. října 2016, hlavní program 
pak proběhl ve Vratislavi ve dnech 24.–26. října 2016 a pokračoval na dalších 
místech v Polsku. Závěrečné setkání se konalo v listopadu v Cieszyně. Projekt 
si získal nečekaný ohlas a již v jeho průběhu se objevil názor, že kongres by 
rozhodně neměl být posledním setkání bohemistů a polonistů. Zrodila se myš-
lenka uskutečnit v roce 2019 v České republice kongres polonistických studií 
a v budoucnu pak pořádat střídavě kongresy bohemistických studií v Polsku 
a polonistických studií v České republice. Prvním z českých kongresů je letošní 
Kongres českých polonistických studií. Koná se postupně na více místech pře-
devším akademického prostředí. Setkání zahájila Univerzita Palackého v Olo-
mouci letos v září, zakončení bude v režii Univerzity Karlovy v Praze. Kon-
gres doprovázejí vedlejší akce, jako např. česko -slovensko -polský seminář na 
Technické univerzitě v Liberci (19.–21. srpna 2019), či doprovodné expozice. 
Celý projekt si stanovil několik cílů. Především představit odborné veřejnosti 
výsledky české polonistiky, výsledky spolupráce českých a polských vědců, pe-
dagogů a odborníků obecně v různých vědních oborech a konkrétně ukázat, jak 
se rozvíjí přeshraniční spolupráce v různých oblastech. Přehled jednotlivých 
akcí najde čtenář na www.kcps.upol.cz.

Rámcový program Kongresu českých polonistických studií 2019

Organizační a programový výbor během zasedání v Praze dne 25. září 2017 
schválil síťový charakter organizace kongresu. Kongres se bude konat v něko-
lika programových segmentech realizovaných v různých institucích v termínu 
od 10. září 2019 do 22. listopadu 2019.

Inaugurační konference, 10.–11. září, Olomouc – Její součástí bylo slavnost-
ní zahájení kongresu, plenární zasedání Polsko -české vědecké společnosti a ná-
sledně byla konference rozdělena do sekcí fi lologicko -kulturologické, etnolo-
gické a geografi cké. Organizátoři: Univerzita Palackého, Polsko -česká vědecká 
společnost, Polský institut v Praze.
Konference Jazyk na hranici – hranice v jazyku, 17.–19. září, Bohumín/
Chałupki – Akce, která se konala zároveň v Polsku i České republice, se zamě-
řila na témata jazykovědná, týkající se polštiny nebo češtiny, na témata porov-
návající oba zmíněné jazyky, či na taková témata, která zahrnují alespoň jeden 
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z oněch jazyků společně s dalším slovanským jazykem. Organizátor: Ostravská 
univerzita.
Konference Česko -polské pohraničí, 2.–3. října, Hradec Králové – Kon-
ference byla rozdělena do dvou sekcí – vědecké, zaměřené na historické, geo-
grafi cké, sociologické a fi lozofi cko -historické aspekty pohraničí a do sekce 
odborné, ve které šlo především o výměnu informací o podobách pohraniční 
spolupráce a o prezentaci názorů na její další rozvoj. Organizátoři: Univerzita 
Hradec Králové, Polsko -česká vědecká společnost, Polský institut v Praze.
Workshop Idea univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání v česko-
-polském diskurzu, 4.–5. října, Pardubice – Univerzita Pardubice. Akce byla 
organizována Katedrou literární kultury a slavistiky.
Seminář pro odbornou pedagogickou veřejnost, 15.–16. října, Praha – 
Akce byla rozdělena na semináře Bilance – inspirace – perspektivy (meziná-
rodní seminář učebnicových skupin střední Evropy) a Nesnadné výzvy pro pe-
dagogy v minulosti a dnes (na přikladu osobnosti a tvorby Janusze Korczaka 
a Přemysla Pittra). Organizátoři: Česko -polská pracovní skupina pro oblast 
učebnic při Polsko -české vědecké společnosti, Pedagogické centrum pro polské 
národnostní školství Český Těšín, Polský institut v Praze, Národní pedagogické 
muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze, Velvyslanectví Polské repub-
liky v Praze.
Obraz Polska a Poláků v českých médiích, 5.–7. listopadu, Opava – Konfe-
rence, která se bude konat pod záštitou velvyslankyně Barbary Ćwioro, se bude 
zabývat mediálními interpretacemi historických témat formou dokumentárních 
fi lmů, televizních pořadů, audiovizuálních prezentací na sociálních sítích, stu-
dijních materiálů pro školy a materiály v nevědeckých periodicích. Organizá-
tor: Slezská univerzita v Opavě.
Interakce práva, ekonomie a jazykovědy v česko -polském prostředí, 7.–
10. listopadu, Telč – Seminář bude zahrnovat sekci právně -ekonomickou (Vliv 
práva na ekonomiku a ekonomiky na právo, české a polské zkušenosti) a sekci 
překladatelskou (čeština a polština v překladu, tlumočení a mezikulturní komu-
nikace). Organizátoři: Masarykova univerzita, Centrum polského práva, Vyso-
ká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Velvyslanectví Polské repub-
liky v Praze, Generální konzulát Polské republiky v Praze, Honorární konzulát 
Polské republiky v Brně, Polský institut v Praze
Závěrečná konference, 20.–22. listopadu, Praha – V rámci události budou 
vyhlášeny plenární referáty, proběhne představení historické publikace J. Rych-
líka a V. Penčeva a dále setkání zaměřené na historické vědy. Následovat bude 
shrnutí a zakončení kongresu. Organizátoři: Karlova univerzita, HÚ AV ČR, 
Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Polský institut v Praze, Polsko -česká 
vědecká společnost.
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Doplňující série výstav:
• 10. 9.–15. 10. Olomouc – 70 let Polského institutu v Praze
• 30. 9–11. 10. Pardubice – Nezávislé (vernisáž 30. 9 ve 14.00)
• 14. 10–30. 11. Opava – Nezávislé
• říjen–prosinec Brno – Józef Piłsudski
• říjen–prosinec Hradec Králové – Komiksová výstava Spolu 
         v bublinách
• říjen–prosinec Liberec – Architektura pro kulturu (vernisáž 14. 10.)
• 28. 10.–11. 11. Ostrava v rámci Polských dnů

Gratulujeme k již proběhlým a výborně zorganizovaným částem kongresu 
a přejeme hodně úspěchů zbývajícím akcím.

Naděžda Morávková

Škodovka do toho! 90 let hokeje v Plzni očima fanoušků. Západo-
české muzeum v Plzni, 20. 9. 2019 – 2. 2. 2020

Autoři výstavy: Jiří Orna, Veronika Dudková, Ivana Šormová, Radek Diestler

Západočeské muzeum v Plzni připravilo ve spolupráci s plzeňskými hoke-
jovými fanoušky a s podporou klubu HC Škoda Plzeň výstavu k 90. výročí 
založení klubu. Výstava si neklade za cíl objektivně a detailně popsat dějiny 
klubu, nýbrž spíše vystihnout vývoj v dobových souvislostech, a přitom využít 
to podstatné, co utkvělo v paměti hokejových fandů a co všechno za dlouhá 
léta tito nadšenci nastřádali jako připomínku těchto událostí. Kurátory výstavy 
jsou Jiří Orna a Veronika Dudková, tuto autorskou dvojici doplnili ještě jako 
spoluautoři Ivana Šormová a hokejový historik Radek Diestler. Organizovaný 
lední hokej má svůj křestní list vystaven s datem 3. 2. 1929, kdy byl ofi ciálně 
založen Kanadský hokejový SK Viktoria Plzeň. První dvě desetiletí se hrálo 
amatérsky, a to na přírodním ledě, především na Boleveckém rybníku a na klu-
zišti na Roudné v Luční ulici. Výstavba zimního stadionu s umělým ledem byla 
zahájena v roce 1948 a již od roku 1951 tu hrála „Škodovka“ první ligové zápa-
sy. Letos si připomínáme ještě jedno plzeňské hokejové výročí, a to padesát let 
od vybudovaní kryté hokejové haly v roce 1969 (dnešní hokejová Home Mo-
nitoring arena). Plzeň hrála postupně pod různými jmény a po roce 1989 i ma-
jiteli (nedávno ještě Keramika, pak Lasselsberger, až před sezonou 2009/2010 
koupil hokejový klub Martin Straka). Kromě nového názvu HC Plzeň 1929 se 
tehdy se podařil i skvělý marketingový tah. Bylo vytvořeno nové klubové logo 


