
 

 

Ancient History and Ancient Historians in the 20th century: Dis Manibus Pavel Oliva 
 
23. 11. 2023 uplyne sto let od narození Pavla Olivy (roz. Pavel Ohrenstein, 23. 11. 1923 – 5. 3. 
2021). Na počest tohoto nejvýznamnějšího českého historika starověkého Řecka se bude ve 
dnech 22.–24. 11. 2023 ve Vile Lanna (V Sadech 1/1, Praha 6 – Bubeneč) konat konference 
„Ancient History and Ancient Historians in the 20th century: Dis Manibus Pavel Oliva.“ 
Přijměte prosím naše pozvání přednést při této události na konferenci příspěvek. 
 
Preferovány budou příspěvky na tato témata: 
- hodnocení přínosu Pavla Olivy ke studiu starověkého Řecka nebo starověké Pannonie; 
- vliv obou diktatur, s nimiž byl profesor Oliva konfrontován, na jeho život a vědecké dílo; 
- role Pavla Olivy v badatelské komunitě, jeho kontakty s jinými badateli, ať už 

v Československu, ve východním bloku, nebo na Západě. 
 
Vítány budou i příspěvky na tato témata: 
- oblasti Olivova odborného zájmu, tj. zvl. Solón, sociální dějiny Sparty, dějiny Řecka 

v helénistickém období, Markomanské války; 
- osudy klasických filologů pronásledovaných totalitními režimy; 
- využití a zneužití starověkých dějin v politice 20. století. 
 
Jednotlivé konferenční bloky uvedou svými přednáškami: 

Stephen Hodkinson (University of Nottingham, emeritus) 
The Modern Mirage of Spartan Militarism; 
 
Oswyn Murray (Balliol College, Oxford, emeritus) 
The Republic of Letters between East and West; 
 
Lukas Thommen (Universität Basel)  
Gleichheit und Freiheit im spartanischen Kosmos. 

 
Konferenčními jazyky budou angličtina a němčina. 
 
Zájemci o aktivní účast na konferenci nechť prosím zašlou předběžný název svého příspěvku 
a jeho stručnou anotaci (max. 300 slov) na adresu nyvlt@ics.cas.cz, do 15. 3. 2023.  
Autoři vybraných příspěvků budou vyrozuměni nejpozději 17. 4. 2023. 
Aktivní účastníci konference budou požádáni o zaplacení konferenčního poplatku ve výši 
1.000,- Kč nebo 42 eur na účet Jednoty klasických filologů, viz stranu 2. 
Počet míst pro nepřednášející účastníky ve Vile Lanna je omezen, prosíme tedy zájemce o 
účast prostřednictvím ZOOM nebo Teams, aby svůj zájem ohlásili taktéž na adresu 
nyvlt@ics.cas.cz do 15. 3. 2023. 
 
Se srdečnými pozdravy 
 
Pavel Nývlt, KKS FLÚ AV ČR 
Ivan Prchlík, ÚŘLS FF UK 
Alena Sarkissian, KKS FLÚ AV ČR 
 



 

 

platební údaje pro platby z ČR: 
číslo účtu: 2500314793 / 2010 
variabilní symbol (lze-li zadat): 23111923 
Pro platby z ČR lze využít tento QR kód: 

 
 
platební údaje pro platby ze zahraničí (ne všechny musejí být povinné): 
číslo účtu: 2500314793 / 2010 
IBAN: CZ31 2010 0000 0025 0031 4793 
BIC/SIWFT: FIOBCZPPXXX 
majitel účtu: Jednota klasických filologů 
adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1 
variabilní symbol (lze-li zadat): 23111923 


