
Praha , 15. 10. 2015

Č. j . USTR-590/015

Zpráva ze zahraničn i pracovní cesty

Datum: 6. - 10. 10. 2015.
Místo: Slovenská republika I Košic e
Účel : ú čast na vědecké konferencí - Stretnut ie mladých historiko v V
Účastník cesty: PhDr. Pave l Kreisinger

Ve dnech 6.-10.10 .2015 jsem uskutečnil zahraničnl pracovnl cestu na Slovensko za účelem

zúčastn it se prestižnl doktorandské konference v Košiclch . Do Košic jsem přijel nočnim vlakem v úterý
6. 10. ráno, nav štívil jsem katedrálu sv. Alžběty a krátkodobou výstavu ve východoslovenském muzeu,
následně jsem provedl fotodo kumen taci celé rady pamětnlch desek (E. Beneš, Košický vládni
program, A. Janoušek apod .)

Dne 7.10.2015 jsem v prostorách rektorátu UPJ$ v Košic lch přednesl p řísp ěvek

Ceskoslovenštl Lidé v australské emigraci za druhé svétové války.

Dne 8.10.2015 jsem provedl dokumentaci třech bývalých synagog a nav štívil stále expozice
tam ě j š ího východoslovenské ho muzea, v odpolednlc h hodi nách jse m se p řesun u l autobusem do
Bardejova (UNESCO), kde jsem provedl fotodokumentaci židovského h řb itova a bývalé synagogy.

Dne 9.10.2015 jsem se přesunul vlakem do Pre šova, kde jsem nav šttvil pobočku Slovenského
technického muzea (Národnl kulturni památka - Solivar), následně jsem ve městě proved l
Jotodokumentaci bÝ'lalé synagogy a židovskó školy. Ve večernlch hodinách jsem se přesunu l ':!::: ',"!m
do Kysaku a odtud nočnlm vlakem zpátky do ČR. Příjezd byl v sobotu 10. 10. v rannlch hodinách .

Doprava tam i zpět byla uhrazena z mimoř ádn ého doktorandského stipendia, které mi
poskytla FF UP, která rovněž zajistila poj ištěn í.

Během zah ran ični prac ov ní cesty mí byl o poskytnuto bezpl atn é jídlo:
oběd dne 7.10.20 15

Odjezd z Olomouce dne 6.10.2015 v 00:47 hod., příjezd do Košic dne 6.10.2015 v 07:41 hod.
Odjezd z Kysaku 9.10.2015 ve 20:37 hod., přljezd do Olomouce dne 10.10.2015 v 03 :16 hod.
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PhDr. Pavel Kreisinger


