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Kroatistická setkání v Brně organizu-
je Seminář jihoslovanských filologií 
a balkanistiky Ústavu slavistiky Fi-
lozofické fakulty Masarykovy univerzity. 
Jedná se o platformu pro pravidelné nefor-
mální setkávání i odborný dialog českých 
kroatistů s jejich protějšky z Chorvatska 
a dalších zemí, v nichž jsou studovány chor-
vatský jazyk, literatura, kultura a dějiny. 
Náplní Kroatistických setkání v Brně jsou 
jednak přednášky, semináře a dílny 
zahraničních i domácích odborníků 
určené primárně studentům kroatistiky 
a balkanistiky, jednak doprovodný kul-
turní program pro širší publikum, kte-
rý se skládá z autorských čtení, filmových 
projekcí, koncertů, výstav nebo předsta-
vení nových knih spjatých s chorvatskou 
problematikou či prostředím. Přínosem 
Kroatistických setkání v Brně by tak vedle 
zviditelnění místa jejich konání v kroatis-
tických kruzích, zprostředkovávání dialogu 
odborníků z různých zemí a zpestření výu-
ky našich studentů, mělo být také sezna-
mování české veřejnosti s reprezentativní-
mi představiteli a díly chorvatské kultury.



hosté

Doc. Maciej CZERWIŃSKI
(*1976, Krakov, Polsko)
Polský slavista, překladatel, literární kritik 
a esejista. Působí na Ústavu slovanské filologie 
Jagellonské univerzity v Krakově. Zabývá se 
kulturní sémiotikou, analýzou diskursu a sty-
listikou. Je autorem několika desítek odbor-
ných prací z oblasti jazyka, literatury a kultury 
jižních Slovanů a sémiotické teorie dějin a lite-
ratury, včetně monografií Semiotyka dyskursu 
historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy 
dziejów narodu (2012), Semioza gatunku – se-
mioza stylu. Studium nad chorwacką i serb-
ską syntezą dziejów narodu (2011) a Język, 
ideologia, naród. Polityka językowa w Chor-
wacji a język mediów (2005).   

Dr. Marek PŘÍHODA 
(*1976, Vlašim)
Český slavista a historik. Působí na Filozo-
fické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde 
v současnosti vede Ústav východoevropských 
studií. Mezi hlavní oblasti jeho odborného zá-
jmu patří písemnictví a dějiny východní a jiho-
východní Evropy období středověku a raného 
novověku. Publikoval řadu studií, v nichž se 
zabýval zvláště myšlenkovými koncepty Mo-
skevské Rusi a problematikou chorvatského 
slavismu. Od roku 2006 zaštiťuje projekt kaž-
doročních mezinárodních Konferencí mladých 
slavistů a editorsky se podílí na přípravě jeho 
publikačních výstupů.

projekce
PUNČKE
(2013, r. Marinko Marinkić, Filip Meštrović)

Krátký dokumentární film dvou začínajících 
filmařů mapuje osudy ženské punkrockové 
kapely Punčke a postoje jejích tří členek, které 
se daly dohromady před několika lety ve sla-
vonských Vinkovcích a po desítkách koncertů, 
jednom studiovém albu a nadšeném přijetí ze 
strany kritiky i publika si svou podmanivou 
hudbou a energickými koncerty vydobyly ne-
přehlédnutelnou pozici na postjugoslávské 
hudební scéně. Film o jedné z nejtalentovaněj-
ších mladých chorvatských kapel současnosti 
bude uveden v chorvatském znění s anglický-
mi titulky.

KONCERT
VLASTA POPIĆ

Mladá kapela z Varaždínu usazená v Záhře-
bu je jedním z nadějných uskupení součas-
ného chorvatského rokenrolového podzemí. 
S punkem míchaným s noisovými postupy 
a chorvatskými texty se jí povedlo prorazit do 
stejně naladěných hudebních vod Evropy, ale 
také na velké akce jako český festival Rock for 
People, kde hráli  roce 2013. Na kontě mají 
jedno EP,  dobře přijaté album Za očnjake 
a dokončují druhou desku. V Brně je dopro-
vodí The Gary z  amerického Texasu a domácí 
kapela K***c.



PROGRAM
STŘEDA 1. 10.

15:15 – 15:55
Pavel PILCH

Zpěv s mrtvými – k poetice textů Damira Avdiće

16:00 – 16:30
PUNČKE 

(2013, r. Filip Meštrović, Marinko Marinkić, 28 
min.)

projekce dokumentárního filmu 

20:00
VLASTA POPIĆ

koncert
(klub Vegalité, Slovákova 10)

ČTVRTEK 2. 10.
9:30 – 11:00 

Maciej CZERWIŃSKI
Retorika hrvatskih komunista

11:00 – 12:30 
Maciej CZERWIŃSKI

Hrvatski i srpski povijesni koncepti i narativi

13:00 – 14:00
Marek PŘÍHODA

Juraj Križanić a Rusko: nenaplněné naděje
(místnost G32, Gorkého 7)

PÁTEK 3. 10.
10:00 – 11:30 

Maciej CZERWIŃSKI
Andrićev roman Na Drini ćuprija – između

nacionalnog i univerzalnog

Všechny přednášky a projekce se konají v seminární 
místnosti M1 v suterénu budovy M (Joštova 13, vchod z 

Komenského náměstí), pokud není uvedeno jinak.

www.kroatistikabrno.cz

Vlasta Popić


