Historia Europeana, z. s.
ve spolupráci s

Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a

Maticí moravskou
si vás dovoluje pozvat na

šestý ročník mezinárodní doktorandské vědecké konference

Promýšlet Evropu dvacátého století:
Mezníky vzpomínané a zapomínané

která proběhne

12. a 13. listopadu 2019 v Brně
v prostorách velkého zasedacího sálu Jihomoravského kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3

Bližší informace na: www.historiaeuropeana.eu
Za podpory a spolupráce:

Šestý

ročník

konference

Promýšlet

Evropu

dvacátého

století,

který proběhne ve dnech 12. a 13. listopadu 2019, bude zasvěcen mezníkům,
výročím, svátkům a významným dnům v historii. Pokusíme se zachytit fenomén
milníků a výročí z různých úhlů pohledu, odhalit příčiny jejich připomínání,
instrumentalizaci, a to z pohledu států, skupin, ideových hnutí či jedinců.
Budeme analyzovat typické prvky a zamýšlet se nad jejich dopady, a to nejen
z politické perspektivy, ale také z hospodářského, kulturního i sociálního úhlu
pohledu.

Sledovanou

tematiku

je

možné

pojmout

interdisciplinárně.

V rámci našeho dvoudenního setkání budeme pátrat po odpovědích na otázky:
Do jaké míry mají přelomová data, výročí a památné dny vliv na evropské dějiny
minulého století? Jaký měly účel a koho či co lze zařadit mezi jejich původce,
objednavatele a udržovatele? K čemu byly využívány? Jak se v průběhu delšího
časového úseku proměňovaly festivity a rituály s nimi spjaté, případně jejich
účel? Měly svůj „druhý život“ a co dalšího „způsobily“?
Příspěvky by měly být zaměřeny jak na širší ideové jevy, tak i na konkrétní
události. Cílem výstupu by však nemělo být detailní zaobírání se úzce
specifickými či regionálními tématy, ale naopak vystihnutí mezinárodního
významu, či alespoň širšího kontextu a srovnání. Klademe důraz na obecnější
souvislosti – budeme interpretovat příčiny, účel a následný dopad sledovaných
jevů. Současně není nutné se držet pouze ustálených milníků, jako jsou v případě
československých dějin osmičková či devítková výročí, i když ani těm
se explicitně nevyhýbáme. Vítané jsou příspěvky, které analyzují mezníky
a jejich udržování také u nemajoritních skupin a hnutí. Časově se zaměříme
na období mezi počátkem 20. století a rozpadem východního bloku.
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Harmonogram
1. den

12. listopadu 2019

9:00-10:00
10:00-10:30

Prezence účastníků

Slavnostní zahájení

Vedení spolku Historia Europeana, z. s.
Bc. Roman Hanák, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D., vedoucí Historického ústavu FF MU

10:30-12:00

Blok A

Budování nových tradic I

Moderátoři:

Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil

Mgr. Hana Krutílková

Instalování Mezinárodního dne žen v letech 1911–1914. Případ: Rakousko,
Morava, Těšínské Slezsko a Halič
Podobně jako je tomu u jiných svátků s dlouhou historickou tradicí, doznal
i Mezinárodní den žen ve 20. století řadu proměn. Byl využíván nejen
k feministickým proklamacím, ale také k nejrůznějším ideově či ideologicky
orientovaným účelům. Tento příspěvek se zabývá zavedením tohoto svátku
u vybraných zemských národních organizací sociální demokracie před 1. světovou
válkou. Jeho základní tázání směřuje k zodpovězení otázky, zda se zavedením
nového revolučního svátku došlo k výrazným kvalitativním posunům obsahu
ženských aktivit? Jaké další požadavky zastřešoval v socialistickém diskurzu pojem
rovnoprávnost? Projevovaly se v tom u autonomistického a centralistického křídla
sociální demokracie na Moravě, Sociálně demokratické strany Rakouska a Polské
sociálně demokratické strany Haliče a Slezska nějaké rozdíly či odlišné akcenty?

10:30

Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

10:45

Mgr. Michal Mako
Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

11:00

Mgr. Lukáš Lexa
Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

11:15

Mgr. et Mgr. Adam
Strašák
Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

11:30-12:00

12:00-12:45

Queer minulosť pripomínaná v prvorepublikovej tlači sexuálnej menšiny
Dejiny sú nekonečnou studnicou rozmanitých príbehov a udalostí z ktorých
si jednotlivec, malé skupiny obyvateľstva, minority, majority, národy či ľudstvo
samé, vyberajú to, čo je pre ich utváranie obrazu o, nielen historickej realite,
dôležité. Queer dejiny často prekračujú pomyselné úzko chápané hranice národov,
náboženstiev, spoločenských vrstiev, genderu či iných sociálnych kategórií.
V príspevku budem hľadať odpoveď na otázku – aké historické udalosti
či osobnosti si najčastejšie připomínala československá queer komunita v období
Prvej republiky (1918–1938) a prečo? K odpovedi na túto ústrednú otázku
napomôže analýza prvorepublikovej tlače československej sexuálnej menšiny.
Prvorepublikový kult připomínky legionářských a jiných vojenských tradic
Příspěvek nastiňuje problematiku protežování a upozaďování některých
vojenských svátků (resp. bojových událostí) a kultu vzpomínek na ně v období
první republiku v jihomoravském regionu. Důraz je kladen na kontrast
legionářských a nelegionářských svátků a jejich rezonanci ve veřejném prostoru.
Na příkladu krize prvorepublikové demokracie v roce 1938 je popsáno zapojení
legionářských a jiných veteránských spolků do společenských a branných akcí
a jejich vzájemná spolupráce a rivalita. Sledována je předně z perspektivy sdružení
dobrovolníků z let 1918–1919.
Kritika oslav 28. října
Článek zkoumá opoziční diskurz vůči oslavám 28. října v období první
československé republiky. Zejména jde o diskurz komunistů a příslušníků
německé a polské komunity v českých zemích. Kromě způsobů vytváření
negativního obrazu svátku založení republiky jsou zkoumány i pokusy o zavedení
alternativních svátků, jež by pomohly občanstvo přimknout k určitým politickým
směrům.

Diskuze

Přestávka na oběd – studené pohoštění v konferenčních
prostorách
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12:45-13:50
12:45

Blok B

Budování nových tradic II

Moderátoři:

Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D., Mgr. Lukáš Lexa

Mgr. et Mgr. Josef Novák

Poslední příslušník nacistického bezpečnostního aparátu popravený
v Brně
Příspěvek se věnuje osobě Franze Prudky, příslušníka tajné státní policie,
který byl popraven jako poslední příslušník nacistického bezpečnostního
aparátu v Brně. Jeho popravě předcházelo celkem 82 poprav, z nichž
celkem patnáct bylo veřejných. Prudky na konci války uprchl do Rakouska,
kde byl však vypátrán a zatčen. Poté byl v dubnu 1947 předán
československým úřadům. Proces s ním probíhal před Mimořádným
lidovým soudem v Brně ve dnech 31. 5.–2. 6. 1948. Nakonec byl odsouzen
k trestu smrti a po zamítnutí jeho žádosti o milost byl rozsudek vykonán na
dvoře věznice Krajského soudu trestního v Brně na Cejlu 71 dne
11. 2. 1949.

Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

13:00

Mgr. Jana Černá
Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

13:15

Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil
Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

13:30-13:50

13:50-14:00

Výchova příkladem. Smysl prezentace významných dnů ve výchově
na národních školách v Brně v počátečních letech komunismu
Připomínání si různých výročí bylo nedílnou součástí komunistické
propagandy. Přitom se nejednalo jen o výročí „velká“ (osvobození Brna
Rudou Armádou), ale významné postavení dosáhla i výročí komornější
jako byla narození či úmrtí významných sovětských osobností.
Připomínání si obdobných významných dnů mělo velký význam
ve výchově nového socialistického člověka, ostatně jeho ideální obraz byl
složen z vlastností výjimečných lidí. Co znamená v komunistické výchově
výchova příkladem, jaký význam zaujala v komunistické pedagogice?
Jaké osobnosti byly na školách připomínány? Jaký ideologický význam
oslavy přinášely a jak probíhaly? Obdobné otázky by měly být během
konference zodpovězeny.
Regular year on border and important days through it
Using mostly newly discovered historical sources author will introduce
a reconstruction of a yearly routine on border with special focus
on important days and holidays with short excurses into their meaning
for soldiers and local population. Part of the presentation will focus
on time and area specifics of the origin of the sources. The ‘model year
concept’ applies mostly for 70’ and 80’ era of so-called Normalization
which is fundamentally different than 50’ and 60’. Historical sources used
for this research origin from small region in the very south of Moravia,
which is in many aspects different from the border areas in the west
and south of Bohemia.

Diskuze

Přestávka na kávu
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14:00-15:05
14:00

Blok C

Identity a vzpomínková kultura

Moderátoři:

Mgr. Jiří Němec, Ph.D., Mgr. Martin Hromek, Ph.D.

PhDr. Tomáš Drs, Ph.D.

Etnická skupina sedmihradských Sasů jako „společenství paměti“

Jubilejní základní škola
svatováclavská ve Strýčicích
Oddělení kulturálních studií
Filozofická fakulta
Jihočeská univerzita
Ústav slavistiky
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
14:15

PhDr. Aleš Bříza
Ústav hospodářských dějin
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova

14:30

Mgr. Ondřej Haváč, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny
Akademie věd ČR

14:45-15:05

15:05-15:15

Příspěvek Etnická skupina sedmihradských Sasů jako „společenství
paměti“ seznamuje s kulturou a historií národnostní menšiny
sedmihradských Sasů. Věnuje se konstituování etnického sebeuvědomění
sedmihradských Sasů prostřednictvím paměti a vzpomínání. Po nezbytném
metodologickém a teoretickém ukotvení následuje exkurz do etnického
sebepojetí skupiny a historie společenství. Hlavní část příspěvku je
postavena na etnografických metodách terénního výzkumu,
kdy informátoři z řad sedmihradských Sasů vzpomínali v rámci
polostrukturovaných rozhovorů na klíčové mezníky moderních dějin,
skupinové a individuální mikrohistorie určující současný charakter
společenství.
Milníky „identity“ a „paměti“ v meziválečném Německu
na stránkách britské diplomatické korespondence
Příspěvek si klade za cíle: a) identifikovat milníky v rámci pojmů „identita“
a „paměť“ ve veřejném prostoru meziválečného Německa a v závislosti
na jejích nositelích zkoumat změny jejich obsahů, veřejnou reprezentaci
či intenzitu, to vše viděno optikou britských diplomatů; b) navrhnout
obecný teoretický rámec, který umožní přemýšlet o milnících těchto pojmů
mimo jejich reálný čas a prostor výskytu jako aktuálním společenském
konstruktu období, v němž jsou připomínány či zůstávají zapomenuty.
Vzpomínání na Srpen: význam roku 1968 pro český exil v Rakousku
a Švýcarsku
Vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa způsobil
desetitisícovou uprchlickou vlnu směřující na Západ. Ač byly začátky
života v exilu těžké pro všechny zúčastněné, přece jen si většina
z nich vybudovala v hostitelské zemi v průběhu pěti dekád novou a často
úspěšnou existenci. Tato studie se zaměří na české krajanské komunity
v Rakousku a Švýcarsku po roce 1968. Prostřednictvím obsahové analýzy
krajanského tisku a orálně-historických pramenů autor zmapuje
vzpomínkovou kulturu (Remembrance Culture) komunit v daných zemích
a pokusí se zodpovědět otázku, zda a jakým způsobem hraje (pro české
dějiny zlomový) rok 1968 roli v jejich kolektivní paměti.

Diskuze

Přestávka na kávu
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15:15-16:45
15:15

Blok D

Instrumentalizace historických událostí

Moderátoři:

Mgr. Jiří Němec, Ph.D., Mgr. Ondřej Bakeš

Csaba Zahorán, PhD

Živá výročí – 1918 a 1920: připomínání konce a začátku v Rumunsku
a Maďarsku
Ve svém příspěvku se zaměřím na výročí rumunského „velkého
sjednocení“ (deklarace z Alba Iulie, 1. 12. 1918) a maďarského podpisu
trianonské mírové smlouvy (4. 6. 1920). Tato dvě výročí sice spolu úzce
souvisejí, přesto obě hrají zcela odlišné role v národních narativech
a kolektivní paměti Rumunů a Maďarů. Není divu, že se proto výrazně liší
i způsoby a funkce jejich připomínání. Nejdříve se pokusím stručně
vysvětlit, k čemu vlastně v těchto dvou dnech před sto lety došlo,
pak shrnu historii obou výročí v průběhu 20. století, a nakonec se podívám
na jejich připomínání a instrumentralizaci v současnosti, při příležitosti
stých výročí.

Výzkumná skupina Trianon
Historický ústav
Maďarská akademie věd

15:30

Mgr. Martin Hromek, Ph.D.
Historia Europeana, z. s.

15:45

Mgr. Bc. Adam Šumichrast
Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

16:00

Mgr. Michal Racyn
Ústav slavistiky
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

16:15-16:45

17:30-00:00

Výročí v propagandě komunistického Československa ve Francii
v letech 1958–1963
Komunistické Československo na přelomu 50. a 60. let 20. století hledalo
možnosti ideologického působení v západních zemích. To mělo mít
co nejširší dosah, zároveň muselo být natolik nenápadné, aby nevyvolalo
negativní reakci místních úřadů. Zajímavým nástrojem československé
propagandy byly účelové aktualizace vybraných výročí historických
událostí. V případě Francie byly připomínány zejména události spojené
s Německem. Cílem této propagandy totiž bylo především poukázat
na údajná nebezpečí vyplývající ze spolupráce západních zemí se
Spolkovou republikou Německo, jejímž výsledkem byla např. elysejská
smlouva z roku 1963.
Štrajk baníkov v Handlovej (1940)
Štrajk baníkov v Handlovej (1940) počas Slovenského štátu (najväčší)
predstavoval nepochybne významný deň, ale v istom zmysle aj medzník.
Z hľadiska vnútropolitického fungovania ľudáckeho režimu bola
vzhľadom na brutálne potlačenie štrajku demaskovaná jeho nátura.
Ideologický naratív o sociálnom štáte sa narušil. Práve tento aspekt už
dobovo propagačne využívali komunisti, ale neskôr hlavne marxistickoleninská historiografia, ktorá štrajk inštrumentalizovala a nekriticky
hodnotila. Vedúcu úlohu v ňom jednoznačne pripisovala komunistom.
Bolo to naozaj tak? A ako sa k otázke stavala historiografia po roku 1989?
Šestisetleté výročí bitvy na Kulikově poli: Rusofobie a eurasijství
L. N. Gumiljova v 80. letech 20. století
Příspěvek je věnován vybraným historiografickým koncepcím sovětského
historika a etnologa L. N. Gumiljova (1912–1992). Hlavní pozornost
je soustředěna na jeho interpretaci bitvy na Kulikově poli (1380). Práce
vychází ze dvou Gumiljovových článků, publikovaných v roce 1980.
Jako primární zdroj informací poslouží Gumiljovova soukromá
korespondence, uložena v Slovanské knihovně v Praze a v muzeu
L. N. Gumiljova v Petrohradu. Cílem příspěvku je objasnění eurasijských
aspektů Gumiljovových historiografických koncepcí a přiblížení jejich
dobové reflexe v prostředí ruských nacionalistů.

Diskuze

Večeře a společné posezení u vína v restauraci
U Lucerny, ul. Veveří 20
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2. den

13. listopadu 2019

9:00-9:10

Zahájení 2. jednacího dne

9:10-10:20

Blok E

Vzpomínaní velikáni

Moderátoři:

prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc., Mgr. Jaromír Sobotka

Mgr. Krasimira Marholeva, Ph.D.

„Druhý život“ Tomáše G. Masaryka v Bulharsku (1937)
Cílem tohoto příspěvku je přiblížit bulharské reflexe Masarykovy smrti
v roce 1937. Aplikujeme tvrzení německého historika Reinharta
Kosellecka, že koncepce „politického kultu mrtvých“ lze zkoumat
pouze v historickém kontextu a komemorace „mrtvého hrdiny“ slouží
k rekonstrukci historických událostí a obrazů. Ke zkoumání hlavního
cíle našeho výzkumu je proto nutno nejdříve načrtnout krátký
historický exkurs. Přiblížíme Masarykův obraz v meziválečném
Bulharsku v kontextu československo-bulharských vztahů. V našem
příspěvku se vedle archivních pramenů a knižních publikací opíráme
o československý a bulharský periodický tisk, který v tomto případě
hraje roli kulturní komunikace mezi Československem a Bulharskem
a prostředek ke konstruování kulturních a národních stereotypů.

9:10

Katedra Obecné antropologie
Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova

9:25

Mgr. Aleš Černý
Historický ústav
Filozofická fakulta
Jihočeská univerzita

9:40

Mgr. et Mgr. Pavel Máša
Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

9:55-10:20

10:20-10:30

„Vše nejlepší, pane prezidente!“ Reflexe oslav narozenin hlavy
státu v letech 1920–1953
Příspěvek si klade za úkol postihnout vývoj postavení dne narozenin
prezidenta republiky jako každoročního milníku v rámci kulturního
života celého státu. Časově je příspěvek ohraničen lety 1920 a 1953.
Takové vymezení nabízí široký prostor pro komparativní uchopení
tématu v rámci tří oficiálních státních ideologií (demokracie, nacismus,
komunismus), které se v Československu v těchto letech vystřídaly,
a z nichž každá podobu prezidentských oslav naplňovala odlišným
obsahem. Metodologicky je příspěvek zasazen do konceptu kulturních
dějin se zvláštním zřetelem na dějiny zvyků, obřadů a symbolickou
komunikaci.
Riegrovské „osmičky“. Připomínání Františka Ladislava Riegra
v letech 1918–1948
Příspěvek sleduje připomínání někdejšího „vůdce národa“ Františka
Ladislava Riegra ve výročních letech jeho narození 1918, 1928, 1938
a 1948. Pozornost bude zaměřena na slavnosti a vzpomínkové akty,
které se v těchto letech konaly, ale také na způsob, jakým se při
připomínání Riegra angažovala česká politická reprezentace, historická
obec či Riegrova rodina. Cílem bude zjistit, jak jednotliví aktéři
interpretovali Riegrův odkaz a jak se proměňovalo Riegrovo místo
v české historické paměti, a to zvláště pod vlivem událostí, které
se odehrály v těchto „osmičkových“ letech, jež bývají tradičně vnímána
jako důležité mezníky moderních českých dějin.

Diskuze

Přestávka na kávu
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10:30-11:40
10:30

Blok F

Církev ve stínu totality

Moderátoři:

Mgr. Ester Pučálková, Mgr. et Mgr. Pavel Máša

Mgr. et. Mgr. Jakub Marša

Druhá světová válka a rok 1948 jako faktor změny významu mírového
hnutí v Církvi československé v Brně
Druhá světová válka představuje významný milník proměňující nejen
politické a společenské uspořádání, ale i pohled na poslání člověka,
náboženství a církví ve světě. Jedním z významných projevů této změny je
také mírové hnutí, které se po roce 1948 stalo důležitým nástrojem
komunistického režimu pro pronikání do církevního prostředí
v Československu. Příspěvek se soustředí na každodenní život náboženských
obcí Církve československé v Brně během druhé světové války a zamýšlí se
nad možným vlivem válečných zkušeností na proměnu významu mírového
hnutí po druhé světové válce a po roce 1948, čímž ukazuje reálné dopady
významných (mezinárodních) politických událostí na každodenní život
křesťanských společenství.

Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

10:45

Mgr. Ondřej Bakeš
Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

11:00

Dr. István Novák, PhD.
Faculty of Political Sciences
and Law
University of Miskolc

11:15-11:40

Diskuze

11:40

Mgr. Lenka PokornáKorytarová

Franken 1978: Koperníkovský obrat v exilové organizaci Opus bonum
Exilová organizace Opus bonum vešla do širšího povědomí veřejnosti
pořádáním Frankenských sympozií. Zejména první setkání v únoru 1978 se
stalo milníkem v historii sdružení i významnou aktivitou posrpnového exilu.
Na společné platformě zde spolu diskutovali zástupci tzv. „vítězů“
i „poražených“ z února 1948, např. Zdeněk Mlynář a Pavel Tigrid. V historii
organizace tak došlo ke změně z původního kulturně-náboženského
zaměření na diskuzní setkání s výrazným politickým akcentem. V příspěvku
budeme zkoumat, jak a proč k této změně došlo a jak nová koncepce
ovlivnila samotné Opus bonum, ale i české exilové milieu v západní Evropě.
The judicial and cultural role of the churches during the communist
era in Hungary
In my essay I would like to introduce the role of the Hungarian Catholic
Church as a national “institution” after 1945. The communist dictatorship
suppled the authority of the churches to reshape the society based on a new
ideology. One of the milestones of this process were the years after 1947
when the church schools were secularized and the religious orders were
disbanded. Cardinal József Mindszenty was the main character of the act
of resisting. The second milestone was around 1956 when there was a limited
cooperation: some of the schools became church school again
but with a high control. From 1988 comes the third milestone when
the presentations of the bishops were bounded formal to the authority
of state and after a short period the church became independent from it.
In my presentation I would like to introduce these milestones and what were
the effects on the Hungarian society in a juridical and cultural way.

Slavnostní ukončení konference

Předsedkyně spolku Historia
Europeana, z. s.

12:00-13:00

Oběd v restauraci U Lucerny, ul. Veveří 20

Změna programu vyhrazena.
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Místo konání konference
Velký zasedací sál Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 (č. 307-308)

GPS: 49.1987458N, 16.6044292E
Odkaz na důležitá místa spojená s konferencí:
https://goo.gl/maps/WXXNCHnx7oejzkCV8

Dopravní spojení
Pokud pojedete vlakem, vězte, že v Brně probíhá dlouhodobá vlaková výluka. Většina
mezinárodních vlaků zastavuje na stanici Brno-Dolní nádraží, odkud se dostanete autobusem č. 61 na
stanici Hlavní nádraží. Autobus jezdí v 15 minutovém taktu. Odtud budete pokračovat tramvají, viz
níže. Výstup ve stanici Brno-Židenice nedoporučujeme. Pokud vám nic jiného nezbývá, přestupte
v Brně-Židenicích na některý z rychlíků nebo osobních vlaků zastavujících na Hlavním nádraží.
Po Brně se lze pohybovat na integrovanou jízdenku, platící na všechny druhy dopravy včetně
vlaku. Na trase Brno-Dolní nádraží – Česká vám bude stačit základní jízdenka IDS JMK na 2 zóny za
25 Kč. Jízdenku si zakoupíte v papírové formě v automatech, kioscích či přímo na nádražních
přepážkách a v aplikaci Poseidon.
Na zastávku Česká se dostanete tramvají č. 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 (ze zastávky Hlavní nádraží směr
Česká jedou tramvaje 4, 9, 12) a trolejbusem č. 32, 34, 36, 38, 39.
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Odkaz na oficiální informace o vlakové výluce:
https://www.idsjmk.cz/kestazeni/VVVB2018EN.pdf

Odkaz na vyhledávač Integrovaného systému Jihomoravského kraje:
http://idsjmk.idos.cz/idsjmk/spojeni/

Stravování na konferenci
Aktivní účastníci, kteří zaplatili konferenční příspěvek, mají v průběhu konference nárok na dvě
teplá jídla, a to v úterý 12. listopadu na večeři v restauraci U Lucerny (ul. Veveří 20) a na oběd ve středu
13. listopadu v téže restauraci. V průběhu úterka bude v salonku při konferenčních prostorách
podáváno studené občerstvení ve formě baget, ovoce a zeleniny. Níže naleznete odkaz na elektronické
hlasování, podle kterého vyhodnotíme vaše stravovací preference a objednáme počet porcí jídla.

Formulář o jídle:
https://forms.gle/dCA7godKpsnYCdA56

Odkaz na restauraci:
http://www.u-lucerny.cz/

Kontaktní údaje
Internetové stránky:

www.historiaeuropeana.eu

Kontaktní email:

historia.europeana@seznam.cz

Tel:

Hana Krutílková – 775 665 763
Pavel Máša – 721 328 810
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