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30 let Visegrádské 
skupiny 
/ výstava plakátů
Výstava představuje plakáty oceněné 
mezinárodní porotou v soutěži uspořá-
dané Ministerstvem zahraničních věcí 
Polské republiky a polským Sdružením 
tvůrců užité grafiky. Mezinárodní soutěž, jež se konala při 
příležitosti 30. výročí vzniku Visegrádské skupiny, odkazuje 
na světové renomé polské školy plakátu. Zúčastnit se jí 
mohli občané zemí V4 a připomněli tak historii, kulturní 
dialog a společné hodnoty zemí Visegrádské skupiny.

Výstava je umístěna v Malé galerii Maďarského institutu — 
instalaci je možné zhlédnout z Rytířské ulice i v období 
uzavření galerií.
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25. 1. 
— 26. 2.

Na skok do Polska / Soví hory
Připravujeme pro vás třetí z řady miniprůvodců po polsko-
-českém pohraničí. Tentokrát vás vezmeme na procházku 
do Sovích hor. Průvodce ke stažení nebo prohlížení najdete 
na našich webových stránkách.

Střední Evropa / dědictví, 
současnost, výzvy
Pokračování mediálního projektu ke 30. výročí visegrádské 
spolupráce. Zkoumáme minulost a budoucnost našeho 
regionu z kulturní, společenské či ekonomické perspek-
tivy. Kromě řady článků v online prostoru se můžete těšit 
i na speciální přílohu v rámci Orientace Lidových novin 
v sobotu 13. 2.

12. 2. 
—8. 3. 

13. 2.

únor2021

Budoucnost v bublinách 
/ nová komiksová soutěž
Kam nás vede stále hlubší poznávání světa a vesmíru? Jaké 
otázky otevírá? Vědecký objev může být nový lék i účinnější 
zbraň — je to stále jen člověk, kdo o tom rozhoduje. Máme 
se budoucnosti bát, nebo se na ni těšit?

„Nevíme si s jinými světy rady. I ten jeden je pro nás 
příliš velikým soustem.“ (Stanisław Lem, Solaris)

V roce 2021 by polský spisovatel a futurolog Stanisław 
Lem oslavil 100. narozeniny, před šedesáti lety vyšel jeho 
kultovní a několikrát zfilmovaný román Solaris. Polský 
institut v Praze proto nyní vyhlašuje otevřenou komiksovou 
soutěž inspirovanou Lemovým dílem. 

Zadání: 2—4 strany volnou technikou v českém jazyce

Téma: komiks inspirovaný dílem Stanisława Lema 
(volný autorský výběr nebo možnost využít vyhlašovatelem 
navrhovanou ukázku)

Termín odevzdání: 31. května 2021

Vyhlášení výsledků: srpen 2021

Autorské odměny pro nejlepší práce:
1. místo: 15 000 Kč
2. místo: 10 000 Kč
3. místo: 5 000 Kč
4.—6. místo: čestné uznání a věcné 
dary

Pořadí určí porota složená z českých 
odborníků a zástupců Polského insti-
tutu v Praze.

Více informací na našem webu.
Přihlášení do soutěže:
program.praga@instytutpolski.pl

Vyhlášení výsledků 3. ročníku 
Ceny Mariana Szyjkowského 
Již potřetí jsme udělovali ceny v soutěži o nejlepší diplo-
movou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko. Protože 
i akademický rok 2019/2020 ovlivnila pandemie Covid-19 
(studenti neměli přístup do knihoven a mohli obhajobu 
svých prací odložit o rok), bylo jich letos přihlášeno méně. 
Přesto musíme ocenit jak tradičně výrazně zastoupený 
obor historie, tak i výtvarného umění, z nějž jedna prá-
ce vyhrála soutěž nepolonistických oborů — bakalářů. 
Soutěž pro závěrečné práce obhájené v ak. roce 2020/2021 
vypíšeme na podzim.

Polonistiky — diplomová 
práce
Vítězná práce: Bc. Jakub 
Podžorný, Polské školství 
na Těšínsku v období 
přelomu 19. a 20. století, 
Univerzita Pardubice, 
Filozofická fakulta, Kulturně 
historická slavistika 

Nepolonistické obory — diplomová práce
Čestné uznání: Bc. Václav Skořepa, Když vysokou školu 
nahradily byty: podzemní vzdělávání v socialistickém 
Československu a Polsku v 70. a 80. letech 20. století 
v komparativní perspektivě, Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta, Ústav světových dějin

Čestné uznání: Bc. Tomáš Slavíček, Výjimečný stav 
v Polské lidové republice, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra historie

Polonistiky — bakalářská práce
cena neudělena

Nepolonistické obory — bakalářská práce
Vítězná práce: Alžběta Dvořáková, Česko-polský výraz 
obrazem i slovem, Univerzita Hradec Králové, Pedago-
gická fakulta, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby

Komise:
Roman Baron (AV ČR)
Vít Dostál (AMO) 
Renata Putzlacher Buchtová (FF MU)
Maciej Ruczaj (Polský institut v Praze)
Lucie Zakopalová (Polský institut v Praze)

Odkud se vzal Visegrád a kam 
míří? Vznik V4 a její význam pro 
střední Evropu
15. února 1991 byla mezi Českoslo-
venskem, Maďarskem a Polskem po-
depsána dohoda o vzniku Visegrád-
ské skupiny, jejímž duchovním otcem 
byl Václav Havel. Jaké byly okolnosti 
vzniku a první zatěžkávací zkoušky 
této aliance? Jakou roli sehrálo toto 
uskupení, které se po rozdělení Česko- 
slovenska stalo známé jako V4, při 
likvidaci pozůstatků komunistického 
systému a Varšavské smlouvy? Jak 
se později vyvíjely jeho dějiny a kte-
rá z očekávání z roku 1991 se splnila 
a která ne? Je Visegrád pozůstatkem 
minulosti, či má svůj význam i dnes?

Přesně v den 30. výročí vzniku V4 
budou o těchto a dalších otázkách diskutovat osobnosti, 
které se podílely na začátcích této spolupráce: Mirosław 
Jasiński, polský disident, diplomat a politik; Rastislav 
Káčer, velvyslanec Slovenské republiky v ČR; Alexandr 
Vondra, poslanec Evropského parlamentu a Michael Žan-
tovský, diplomat a ředitel Knihovny Václava Havla, mode-
rátor debaty.

Pořádá Knihovna Václava Havla společně s Polským insti-
tutem v Praze. Sledujte online na Havel Channel nebo na 
facebookovém profilu organizátorů.

www.vaclavhavel.cz

15. 2. 
/ 19:00 

Polský institut
v Praze

Nemějte strach! Církev a cesta 
střední Evropy ke svobodě 
Země V4 spojuje zkušenost komunistické totality. Kato-
lická církev byla v této době jedním z hlavních cílů proná-

sledování, a zároveň jedním 
z hlavních center odporu 
a  duchovní autonomie, 
díky kterým naše společ-
nosti nakonec dospěly ke 
svobodě. Výstava připrave-
ná Polským institutem ve 
spolupráci s  partnery ze 
všech zemí V4 se soustře-
dí na osudy čtyř osobností 

středoevropské církve doby totality: Josefa Berana, Jána 
Chryzostoma Korce, Józsefa Mindszentyho a Stefana Wy- 
szyńského a také na roli Jana Pavla II. v procesu demontáže 
komunismu ve střední Evropě. 

Výstava vznikla ve spolupráci a s podporou Maďarského 
institutu v Praze a ve spolupráci s Arcibiskupstvím praž-
ským. Na jejím vzniku se podílel i Ústav pro studium tota-
litních režimů a slovenský Ústav pamäti národa. Aktuální 
uvedení výstavy se koná pod záštitou starostky Městské 
části Praha 2 Mgr. Jany Černochové.
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