
LISTY
Filozofické fakulty
Ostravské univerzity v Ostravě

LVÍ  BRÁNA – jedna z hlavních bran v kyklopských hradbách, jež obklopovaly mykénský hrad.Trojúhelníkový reliéf 
zdobící bránu  zpodobňuje dvě vztyčené lvice. Je z roku kolem 1250 př. n. l. a svým stářím přes 3250 let je nej-
starším sochařským dílem Evropy. – Dějinami Mykén, slavného řeckého antického města, začala před 3600 lety 
samotná řecká kultura. Město dalo jméno celému nejstaršímu období řeckých dějin („mykénská“, „krétsko-mykén-
ská“ kultura).  Rozkvět trval 400 let (1600–1200 př. n. l.).                       em
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Masarykova náměstí z r. 1901. Za „první“ republiky zde byla slavná kavárna Praha.
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FILOZOFICKOU FAKULTU POVEDOU OD 1. ČERVENCE  
ČTYŘI MLADÍ INTELEKTUÁLOVÉ

Dva členové nového vedení patří k prvním absolventům naší nové univerzity a fakulty (založena 1991), dva jsou absol-
venty starobylé Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. – děkan FF OU (36 let)
Vystudoval jednooborovou odbornou historii, v r. 2000 (v 27 letech) obhájil rigorózní práci, v letech 2000–2002 absol-
voval prezenční doktorské studium na katedře historie v oboru Hospodářské a sociální dějiny a získal titul Ph.D. V roce 
2006 předložil a před vědeckou radou FF OU obhájil habilitační práci a stal se nejmladším docentem FF. Letos v květnu 
absolvoval před vědeckou radou FF profesorské řízení. Čeká jej ještě profesorské řízení před „velkou“ vědeckou radou 
OU a pak bude zhruba rok čekat, než mu profesorský diplom osobně předá v Praze prezident ČR. 

Je autorem tří monografií , spoluautorem 4 monografií a editorem tří monografií.
Idea, s níž vstupuje do akademické funkce: Již léta je mi inspirací jedna z předních osobností světového byznysu 

19. století, rodák z Lipníku nad Bečvou, Wilhelm von Gutmann, který si jako své erbovní motto zvolil „Semper progre-
diens“, tedy „Stále kupředu“. Také já se snažím tímto heslem řídit. A jelikož předpokládám, že dr. Psík si za své heslo 
zvolí „Festina lente“ („Spěchej pomalu“), tak to bude zřejmě i nezbytné :-)

Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D. – statutární zástupce děkana a proděkan pro vědu a výzkum (39 let)
Vystudoval na FF OU učitelské obory čeština – dějepis a nastoupil jako asistent na katedru české literatury, literární vědy 
a dějin umění FF OU. V letech 1995–1999 absolvoval na FF UP v Olomouci doktorské studium v oboru Česká litera-
tura a získal titul Ph.D. V roce 2007 obhájil na FF OU habilitační práci a stal se (v 36 letech) docentem. Spolupracuje 
s Ústavem pro českou literaturu AV a je předsedou redakční rady časopisu Česká literatura, hlavního literárněvědného 
periodika ČR. Je členem několika redakčních rad českých historických časopisů.

Je autorem jedné monografie a editorem tří kritických edic staročeské literatury.
Idea, s níž vstupuje do akademické funkce: „Věřím tradičnímu poslání filozofických fakult – ctít nezávislé vědecké 

myšlení a pěstovat umění kritické diskuse.“

Mgr. Marek Otisk, Ph.D. – proděkan pro zahraniční spolupráci (34 let)
Vystudoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity obory filozofie – historie.

V letech 1999–2002 absolvoval na FF MU v Brně doktorské studium v oboru filozofie a získal titul Ph.D. (v 26 
letech!). V roce 2010 předložil na FF UP v Olomouci habilitační práci a čeká v dlouhé řadě 15 uchazečů na této univer-
zitě na své habilitační řízení.

Po absolvování doktorského studia pracoval Marek Otisk rok (2002–2003) ve Filozofickém ústavu Akademie věd 
v Praze. Od 2003 působí tamtéž externě.  Od roku 2003 je odborným asistentem katedry filozofie FF OU, kde přednáší 
dějiny filozofie, středověkou filozofii a metafyziku.

Je autorem tří monografií (ve 34 letech)..
Idea, s níž vstupuje do akademické funkce: „Co nejméně škodit.“

Mgr. Richard Psík, Ph.D. – proděkan pro studium (43 let)
V roce 1997 absolvoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity odborné studium tří oborů: latinský jazyk a litera-
tura, historie, pomocné vědy historické.  V letech 1999–2002  absolvoval na FF MU v Brně doktorské studium v oboru 
klasická filologie a získal titul Ph.D. Od r. 1997 působí na FF OU jako odborný asistent, později jako vedoucí  Semináře 
latinského jazyka a kultury.

Je autorem tří monografií a překladů z latiny.
Idea, s níž vstupuje do akademické funkce: „Není těžké dělat věci nové, ale dobré.“ R. Rolland

 
Přeji čtyřem mladým intelektuállům, kteří teď budou „hájit barvy“ Filozofické fakulty OU, aby se jim všestranně dařilo 
a aby dále zvedali prestiž naší alma mater.
                                                                     

   Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., 
děkanka FF OU
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DVACET LET BIOGRAFICKÉHO SLOVNÍKU SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY

Slavnostní křest dvanáctého svazku Nové řady Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, jenž se uskutečnil 11. 
května na půdě naší fakulty, ukončil další etapu vývoje dosud nejobsáhlejšího českojazyčného biografického slovníku. 

Myšlenka vydávat regionální biografický slovník pro Slezsko a přilehlou část Moravy se zrodila na tehdejší samo-
statné Pedagogické fakultě v Ostravě v polovině 60. let minulého století. Realizace projektu byla ovšem zastavena 
nástupem politické normalizace po roce 1968. Na tuto myšlenku se podařilo navázat až po návratu prof. Milana Myšky 
na fakultu v roce 1990, kdy se podařilo získat pro její realizaci poměrně široký okruh spolupracovníků jak z řad pedago-
gů fakulty, tak z dalších vysoko-
školských a vědeckých pracovišť 
doma i v zahraničí. První sešit 
slovníku vyšel v roce 1993, další 
následovaly ve více či méně pra-
videlných intervalech. Organizač-
ní a metodické zabezpečení nesla 
na svých bedrech katedra histo-
rie Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity, později také Ústav pro 
regionální studia a Centrum pro 
hospodářské a sociální dějiny. 
Tíže redakční a technické práce 
ležela na výkonných redakto-
rech, především na prof. Lumíru 
Dokoupilovi, který se podílel na 
redakci všech pětadvaceti dosud 
vydaných svazků. Na bezmá-
la čtyřech tisících stranách bylo 
publikováno přibližně dva tisíce 
hesel, na jejichž tvorbě se podíle-
lo na dvě stě spolupracovníků.

Životopisné slovníky patří 
spolu s encyklopediemi od 19. 
století k významným atributům 
vyspělosti národních kultur Evro-
py. Česká kultura však zůstává 
v tomto směru stále mnoho dluž-
na. Českému Slezsku a přilehlé 
části Moravy se však díky bio-
grafickému slovníku jako první-
mu historickému regionu českých 
zemí dostalo evropsky srovnatel-
ného díla. V následujících letech 
budou v nepravidelných interva-
lech vydávány doplňky. 

Aleš Zářický

Obr 1: Emeritní děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové prof. PhDr. Vladimír Wolf, CSc., pronáší laudatio 
Obr 2: Pětadvacet dosud vydaných svazků Biografického slovníku Slezska a severní Moravy
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ZASE JEDNO NEUVĚŘITELNÉ JUBILEUM
V úterý 12. dubna se v malé jídelně na Reální ulici sešli kolegové, přátelé a členové rodiny doc. PhDr. Blaženy Gracové, 
CSc., aby oslavili její významné jubileum: jak uvedla na pozvánce, zvala  na „přátelské setkání u příležitosti 44. výročí 
svých šestnáctých narozenin“. Podobně netradiční jako pozvánka byl i celý průběh toho odpoledne, na něž určitě nikdo 
z přítomných dlouho nezapomene. Vtipná úvodní slova gratulantů – laudatio profesora Dokoupila a doc. Bogoczovou 
dle zásad vědecké studie zpracovaný „příspěvek do výzkumu stereotypů chování akademické pracovnice během dovo-
lené v Tunisku – S Blaženkou za hranice všedních dnů“ nám všem notně protřepaly bránici. Po celý večer provázely 
živou zábavu s bohatým pohoštěním klavírní improvizace Blaženčina syna Míši i šestiletého stejnojmenného vnuka.

Ale teď vážně – sluší se samozřejmě připomenout, že jubilantka je nejen velmi pilnou, neuvěřitelně (na dnešní 
dobu) precizní a spolehlivou pracovnicí katedry historie. Její profesní kariéra začínala složitě, nicméně vypracovala 
se na  přední českou odbornici v oboru  didaktika dějepisu, reprezentuje naši fakultu v řadě domácích i zahraničních 
odborných společností, redakčních rad, vědeckých konferencí. Nesmírně obětavě se věnuje spoustě svých studentů 
– bakalářů, diplomantů, vychovává si nadějné nástupce. Její bohatá publikační činnost naplňuje Publ i RIV katedry. 
Díky, Blaženko – jsi  nejen ozdobou, ale i chloubou katedry historie!

                                                                                                               Nina Pavelčíková
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SOUČASNÁ BRITÁNIE A BRITSKÉ VOLBY 2010 
OČIMA IVANA KYTKY
Ve středu 12. května měli studenti i učitelé vzácnou příležitost vystoupit přímo uprostřed zápočtového týdne na oka-
mžik ze sílícího proudu povinností a přijmout pozvání k přednášce novináře a publicisty Ivana Kytky. To, že Ivan 
Kytka přijal pozvání děkanky FF doc. E. Mrhačové a navštívil při svém krátkém ostravském pobytu také akademickou 
půdu, uvítali především studenti a učitelé katedry anglistiky. Domovem Ivana Kytky je totiž již takřka dvacet let Velká 
Británie; po většinu let tohoto relativně dlouhého období byl profesně spjat s rozhlasovým vysíláním BBC – ať už jako 
redaktor a šéfredaktor londýnské redakce českého vysílání BBC nebo jako pracovník BBC World Service a dosud úzce 
spolupracuje jako zahraniční reportér s českou televizí i rozhlasem. Vedle pestré práce novináře a publicisty na volné 
noze také překládá a tlumočí mezi angličtinou a češtinou, slovenštinou i ruštinou. Během čtyřicetiminutové neformální 
přednášky a stejně dlouhé živé diskuse se ovšem mnoho prostoru pracovním úspěchům Ivana Kytky nedostalo: zájem 
přednášejícího i publika se soustředil především na čerstvou zkušenost volebního období v Británii a výsledky voleb; 
řadu diskutujících inspirovala k dotazům ojedinělá příležitost poslechnout si názor člověka, který britskou kulturu zná 
důvěrně a zblízka a zároveň díky nepřetržitým profesním i osobním kontaktům s českým prostředím neztrácí jistý 
odstup a nadhled člověka odjinud. „Tak důkladně jsem se ještě nikomu nikdy ze svých zkušeností s Británií nezpovídal“, 
konstatoval při loučení s překvapeným úsměvem Ivan Kytka. Zdá se, že akademická obec dokáže svou investigativností 
občas překvapit i zkušeného žurnalistu, a to je, myslím, dobré znamení.

          Renáta  Tomášková

Publicista Ivan Kytka během své přednášky
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CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
V MĚSÍCI KVĚTNU?

Dne 4. května zasedala vědecká rada FF OU, na níž 
úspěšně proběhlo profesorské řízení pana  proděkana Ale-
še Zářického.

Dne 4. května přednášela na katedře filozofie paní 
prof. Herta Nagl-Docekal z vídeňské univerzity na téma 
Problém lásky v současné feministické filozofii.

Dne 7. května byl vedením fakulty přijat děkan Filo-
logické fakulty Pedagogické univerzity v litevském Vilni-
usu, prof. Gintautas Kundrotas. Byly projednány otázky 
další polupráce obou fakult.                                        

Dne 10. května se konala vynikající přednáška ostrav-
ské novinářky Jany Lorencové na téma Limity a možnosti 
investigativní publicistiky obecně.

Dne 11. května uspořádala katedra historie velkolepou 
slavnost na počest zakončení Nové řady Biografického 
slovníku Slezska a Severní Moravy (vydáno  25 svazků).

Dne 12. května pronesl na katedře filozofie přednáš-
ku významný český logik a analytický filozof, prof. PhDr. 
Jaroslav Peregrin, CSc. z Filozofického ústavu Akademie 
věd. Téma jeho přednášky: Myšlení a  pravidla.

Dne 12. května přednášel na katedře anglistiky a ame-
rikanistiky Ivan Kytka, šéfredaktor České redakce BBC 

•

•

•

•

•

•

•

v Londýně, k problému Současná Británie a všeobecné 
volby.

Dne 13. května se na katedře anglistiky a amerikanisti-
ky konala přednáška spisovatele, literárního kritika a pře-
kladatele Václava Jamka z FF UK na téma Role literatury 
v současné společnosti.

Dne 19. května uspořádaly katedry psychologie a filo-
zofie přednášku spojenou s diskusí se  zástupci rakouských 
vysokoškoláků. Byla věnována problémům rozpočtových 
škrtů ve školství, vlivu komerce na vysoké školy a stu-
dentskému hnutí v Rakousku.

Dne 20. května reprezentovali PhDr. Petr Popelka, 
Ph.D., a Mgr. Michaela Závodná, pracovníci Centra pro 
hospodářské a sociální dějiny, naši fakultu na významné 
mezinárodní konferenci Český Těšín 1920–1989. Vystou-
pili s referátem Košicko-bohumínská dráha a její role 
v  dějinách města Český Těšín.

Vědecká rada FF OU na svém zasedání dne 4. května 
schválila návrh na jmenování prof. PhDr. Marie Krčmové, 
CSc., emeritní profesorkou Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity. Jmenovací dekret předala paní profesorce Krč-
mové osobně paní děkanka dne 20.května.

em

•

•

•

•

Z přijetí litevského děkana na děkanátu FF
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POLONISTÉ V METROPOLI  NAD ODROU
V letošním roce nás putování Polskem v rámci tematických vzdělávacích exkurzí zavedlo na třídenní poznávací cestu do 
Vratislavi (pol. Wrocław), města s neopakovatelnou atmosférou, utvářenou nejen tisíciletou historií, ale také polohou na 
Odře a dalších čtyřech přítocích, proplétajících se městem. Právem má přídomek „město sta mostů“. Dnes je toto čtvrté 
největší polské město administrativním, ekonomickým a kulturním centrem Dolního Slezska. 

Po příjezdu do Vratislavi jsme nejprve zamířili na návštěvu Ústavu slavistiky Vratislavské univerzity, kde jsme 
se setkali se studenty bohemistiky a vyslechli přednášku o historii jedné z nejstarších polských univerzit. Poté jsme 
navštívili historickou budovu univerzi-
ty, v níž jsme si prohlédli sídlo Ústavu 
polské filologie, knihovnu Ossolineum 
a barokní perlu Dolního Slezska – Aulu 
Leopoldinu. Výchozím bodem našich 
komentovaných prohlídek města se 
stalo hlavní staroměstské náměstí. To 
je svým urbanistickým charakterem 
řazeno k největším v Evropě a nelze 
na něm přehlédnout unikátní soubor 
měšťanských domů a radnici z 15. 
století. Odtud jsme vyráželi za další-
mi památkami. Mezi nejvýznamnější 
bezesporu patří Ostrów Tumski s řadou 
sakrálních staveb v čele s gotickou 
katedrálou sv. Jana Křtitele, z jejíž věže 
lze obdivovat nezapomenutelné pano-
rama města. K povinné zastávce patří 
také Panorama Racławicka, unikátní 
plátno o rozměrech 15×120 m, před-
stavující jednu z největších vojenských 
bitev polské historie. Mladé polonisty nezklamala ani vratislavská Muzejní noc 15./16. května 2010, v jejímž rámci 
jsme obdivovali sbírky Národního muzea a Etnografického muzea. Našli jsme si čas i na volnější zábavu – projížďku 
parníkem po Odře, návštěvu Botanické zahrady a na neodmyslitelnou kávu v rušných kavárnách starého města. 

Vratislav nám ukázala svou přívětivou tvář města, v němž se snoubí rozličné kultury historie se současností. Studenti 
si po pečlivé přípravě navíc mohli ověřit své jazykové dovednosti v řadě komunikačních situací.  
                                                                                                        

  Jiří Muryc

Foto 1: Ostravští polonisté nedaleko vratislavské katedrály
Foto 2: Pohled na Vratislav  
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KORYFEJ ČESKÉ FILOZOFIE NAVŠTÍVIL OSTRAVU
                                                            
12. května hostila naše fakulta prof. Jaroslava Peregrina. Pronesl přednášku o  roli, jakou hrají v myšlení pravidla, tedy 
na téma, jemuž se věnuje dlouhodobě. Klíčovou roli podle něj hraje společenský závazek, který na sebe v řeči bereme, 
resp. schopnost hledat pro své činy odůvodnění. Obecně se o takové doktríně mluví jako o inferencialismu; otcem tohoto 
směru je americký filosof Robert Brandom, s nímž prof. Peregrin dlouhodobě spolupracuje.

Ostatně, dívat se na myšlení skrze pravidla, to je něco, co bychom čekali od filosofa, který v sedmdesátých letech 
dal přednost studiu matematicko-fyzikální fakulty, posléze pracoval jako programátor a k filosofii se dostával postupně 
prostřednictvím spolupráce s lingvisty a logiky. Na akademické půdě se pevně uchytil až v devadesátých letech, kdy 
kromě práce ve Filosofickém ústavu Akademie věd začal na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy vyučovat analytic-
kou filosofii, sémantiku a logiku. Nakonec převzal vedení katedry logiky. V posledních letech svou pedagogickou práci 
přenesl do svého rodného Hradce Králové, kde pomohl „nastartovat“ slibný program studia filosofie.

Akademická i širší veřejnost Jaroslava Peregrina zná asi hlavně jako autora řady knih převážně o filosofii jazyka. 
Všem je společná jasnost, kterou analytičtí filosofové považují za svůj cíl. Profesor Peregrin ukázkově spojuje odbornou 
práci na mezinárodně respektované úrovni se schopností mluvit o své práci srozumitelně a poutavě nejen se studenty, 
ale také s laiky. Máme radost, že v něm návštěva Ostravy zanechala nejlepší dojem, takže ho snad u nás zase brzy při-
vítáme. 

                                                                                       Petr Glombíček
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VÁCLAV JAMEK NA FF OU

Katedru anglistiky a amerikanistiky navštívil 13. 5. básník, kritik, redaktor a překladatel Václav Jamek (1949). Do 
oficiálního kontextu české literatury vlastními díly Jamek vstoupil v devadesátých letech, kdy začaly vycházet jeho 
práce napsané v letech sedmdesátých a osmdesátých: esejistická próza o etickém údělu a mravních povinnostech spi-
sovatele, které mu ukládá nikoli společnost, ale literatura sama, Krkavčí múza, vyšla roku 1992, váchalovská traves-

tie Nedokončený kalendář na tento rok a všechny roky příští roku 1994, Kni-
ha básňů převeršovaná, již vlastnoručně protrpěl a v řeč svázal Eberhardt 
Hauptbahnhof, básník český, již lze považovat za jeden z vrcholů moderní 
české lyriky, roku 1995. Eseje o stavu jazykové kultivovanosti shrnul Jamek 
v knize O patřičnosti v jazyce (1998), existenciálně laděnou poesii vydal pod 
názvem Surový stav (1995), úvahy o homosexualitě v literatuře a společnosti 
pod názvem O prašivém houfci (2001). Rozsáhlý svazek Duch v plné práci 
(2003), který získal Cenu Toma Stopparda, představuje Jamkovy literárně a 
společenskokritické eseje, glosy a rozhovory z let 1977–2002. Za francouzsky 
psanou prózu, především rozsáhlý text Traité des courtes merveilles (Traktát 
o chatrných divech, 1989), byl roku 1999 jmenován Důstojníkem Řádu umění 
a humanitních věd (Officier des Arts et des Lettres). Téma Jamkovy přednáš-
ky představovaly možné budoucí role literatury, tedy komplexně uspořáda-
ného slova plnícího jistý estetický, případně „kathartický“ účel, v civilizaci 
ovlivněné kulturou obrazovou, možnostmi výpočetní techniky, ale i mediální 
degradací slova.

Jakub Guziur

STUDENTI ROMOLOGICKÉHO MODULU  
NA EXKURZI V MUZEU ROMSKÉ KULTURY 
Závěr dvousemestrálního studia modulu Základy romologických studií, který třetím rokem  úspěšně realizuje Filozofic-
ká fakulta OU, pravidelně obohacuje exkurze do Muzea romské kultury v Brně. 

Letošní početnou skupinu studentů všech fakult Ostravské univerzity, kteří modul či jeho jednotlivé romologické 
předměty studují v rámci nabídky výběrových předmětů, doplnili studenti ostravského Biskupského gymnázia s peda-
gožkou dr. Radanou Parmovou, která náš modul studuje v programu celoživotního vzdělávání. 

Studenti si prohlédli stálou muzejní expozici, mapující na historické ose kulturu Romů i změny v jejich způsobu 
života od indické pravlasti po současnost. Muzejní pedagožka Mgr. Eva Palacká seznámila studenty s nejdůležitějšími 
milníky v historii romského obyvatelstva   na našem území. 

I v akademickém roce 2010/2011 mohou studenti všech fakult OU navštěvovat modul Základy romologických studií 
či jednotlivé romologické předměty, obohacené opět o přednášky významných odborníků. Svou účast v zimním semest-

ru AR 2010/2011 již potvrdila dr. Eva Davidová, přední čes-
ká romistka, která se mimo jiné významnou měrou zasadila 
o vznik Muzea romské kultury v Brně. 

        
  Jan Knejp, Jana Bolková
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DO PRAHY JE Z OSTRAVY BLÍZKO, 
Z PRAHY DO OSTRAVY JE VŠAK DALEKO…

Již druhý měsíc bojuje FF za zachování ACADEMIE v Ostravě. ACADEMIA je knihkupectví Akademie věd, 
které šíří publikace z široké palety vědních oborů. Našim studentům tam opatří jakoukoli odbornou literaturu. 
Uzavřít takový stánek vědy a kultury v době, kdy se opakovaně hovoří o tom, jak je nutno podpořit vědu, přivá-
dět mladé k vědě – to by byl čin proti proudu, proti době, proti zdravému rozumu.

Z reakce JUDr. Malého, ředitele SSČ AV ČR  na protest děkanky a studentů FF OU  (15. 4.)
„Uvědomuji si velký význam knihkupectví ACADEMIA pro kulturní veřejnost města Ostravy, na který upozorňujete. Nicméně na prodejnosti knih 
se tento význam nikterak neprojevil… Rozhodnutí o uzavření… je konečné a nevratné. Pokud by OU uvažovala o provozování podobně zaměřené 
prodejny v obdobném rozsahu, rádi doporučíme naše zkušené knihkupce a jsme připraveni s Vámi spolupracovat.“

Z dopisu místopředsedy AV,  prof. Pánka, děkance (23. 4.)
„Plně se ztotožňuji s Vaším názorem na význam knihkupectví Academia v Ostravě. Snad by se mohlo najít řešení, pokud by OU poskytla k prodeji 
vědecké literatury prostory, které by nepřinášely neúnosné finanční zatížení. Na základě Vašeho dopisu  vím, že jste oslovila řadu představitelů 
Ostravy a Moravskoslezského kraje a proto doufám, že se podaří najít řešení.“

Z dopisu starosty ing. Svozila řediteli SSČ AV ČR  Malému a řediteli ACADEMIA Padevětovi (4. 5.)
„Rádi bychom Vám učinili konkrétní nabídku týkající se nebytových prostor, v nichž by… knihkupectví mohlo fungovat… V centru města jsme 
vytipovali dvě lokality, které bychom mohli Vašemu knihkupectví nabídnout… Jsme připraveni okamžitě s Vámi zahájit jednání a podmínkách 
nájmu.“

Z dopisu děkanky FF řediteli Malému a místopředsedovi AV (6. 5.):
„Pan starosta nabízí k provozování knihkupectví dva-tři prostory v samém centru Ostravy… v objektech patřících městu, a tedy nikoli za trřní, 
silně nadsazenou cenu, ale za cenu přijatelnou, možná desetinovou… Věřím, že přinášíme-li tento návrh řešení, pochopíte, jak moc v Ostravě 
ACADEMII chceme a potřebujeme… Věřím, že rozhodnutí, které by tolik poškodilo Ostravu, druhou největší aglomeraci  ČR, bude odvoláno. 
Pan starosta je ochoten okamžitě jednat.“

Z dopisu děkanky FF firmě OLOSA, vlastníku objektu (4. 5.)
„Vyslovuji ostrý protest proti plánovanému uzavření tohoto intelektuálního stánku, který se za 7 let své existence stal jedním z kulturních center 
Ostravy. Likvidovat v době, kdy Ostrava usiluje o titul Evropské hlavní město kultury 2015  jedno z kulturních center v samém centru města, to 
považujeme za kulturní barbarství.“

Z  odpovědi majitele objektu a firmy OLOSA Karla Silvermanna děkance FF (10. 5.) 
„Informace, kterou jste obdržela, je naprosto mylná. Je i v našem zájmu, aby Acadenia i nadále užívala prostory… V žádném případě není naším 
cílem zrušení provozu této instituce na současném místě.“

Z odpovědi děkanky  FF majiteli objektu (18. 5.):
„Obsah dopisu na nás působí velmi nedůvěryhodně. Máte-li skutečně takový zájem na udržení knihkupectví ACADEMIA v Ostravě, jak si máme 
vysvětlit, že zvedáte nájem, který už i tak byl astronomický?“

Z dopisu děkanky předsedovi AV (10. 5.)
„Prosíme  o podporu. Jak Vám napsal pan starosta, náhradní prostory pro ACADEMII v centru města jsou k dispozici – za asi desetinu ceny 
ročního nájmu, který až dosud ACADEMIA soukromé firmě OLOSA platila, nemělo by tedy nic stát v cestě podržení knihkupectví odborné 
literatury v Ostravě. V Ostravě jsou dvě silné univerzity… ACADEMIA sem patří.“

Z dopisu místopředsedy AV děkance FF (12. 5.)
„Na včerejší Akademické radě… jsme problému knihkupectví věnovali značnou pozornost. Stále platí, že AV má snahu najít přijatelné řešení 
a doufám, že se to podaří. Bez pomoci ostravských institucí to ovšem nepůjde. S konkrétním návrhem se ozveme v nejbližších dnech.“

Z dopisu děkanky FF předsedovi a místopředsedovi AV (17. 5.)
„…a den ode dne očekáváme zprávu s návrhem řešení. Zpráva nepřichází, vedoucí knihkupectví  ACADEMIA už ukončila zaměstnanecký poměr 
a zaměstnanci pokračují v harmonogramu likvidačních prací, který dostali od pana řed. Padevěta…“

Z dopisu děkanky FF předsedovi Majetkové komise AV, doc. Vlčkovi (18. 5.)
„Předseda AV mi po jednání Akademické rady v úterý minulý týden napsal, že pan starosta bude v nejbližších dnech osloven a vše s ním bude 
projednáno… Starosta do dnešního dne nebyl osloven a knihkupectví pokračuje v likvidaci… My na FF tomu všemu jen bezmocně přihlížíme. 
ACADEMIA platí soukromé firmě OLASA roční nájem za prostory kol 2 milionů korun. Platí i za 2. patro domu, které je trvale prázdné (216 m²). 
Jak mohl někdo tak idiotskou nájemní smlouvu na 10 let uzavřít, to nikdo nechápe. V současné době prý bylo toto nájemné ještě zvýšeno...“

Z dopisu předsedy AV rektorovi OU; děkance FF posláno na vědomí  (17. 5.):
„Stávající situace je taková, že o podnájem horního patra… není zájem a AV musí hradit celou částku nájmu podle smlouvy, která je termínována 
do konce roku 2012… Věřím, že z výše uvedeného je zřejmé, proč se obracím na Vás s nabídkou spolupráce ve věci společné prezentace vědy 
a výzkumu v regionu. V jejím rámci by se OU mohla podílet na využití volných nebytových prostor v objektu a tím pomoci s finančním nájmem 
budovy.“ (Měsíční nájem volného 2.patra činí 50 000 Kč!)

Zpráva z 31. května (15.15 hod.): SNAD TO PŘECE JEN DOBŘE DOPADNE!!! Vznikl plán: l. patro literární kavárna,
(naše prosby vyslyšel PhDr. Petr Pavliňák, majitel galerie Chagall!),  2. patro knihkupectví ACADEMIA. (A v přízemí si asi budete moct 
koupit kožich…)

                                                                                                                                Eva Mrhačová
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INTERNETOVÁ INFORMACE  
VHODNÁ JAKO ČTENÍ PO VOLBÁCH

V roce 1787 Alexander Tyler, skotský profesor historie na Universitě 
of Edinburgh, řekl na adresu athénské republiky, zaniklé před 2000 
lety, toto: „Demokracie je vždycky dočasná a nemůže trvale existovat 
jako forma vlády. Demokracie vždy existuje jen do doby, než voliči 
zjistí, že mohou sami sobě ,navolit‘ velkorysé dary z veřejných pro-
středků. Od toho okamžiku většina vždy volí ty kandidáty, kteří jim 
slíbí co největší podíl na veřejných prostředcích, což má za následek, 
že každá demokracie nakonec zajde na zhroucení financí, po němž 
vždy následuje diktatura. Průměrná doba trvání největších civilizací 
lidstva od počátků historie je kolem dvou set let. Během těch dvou set 
let národy vždy procházejí následujícími obdobími:

       1. od nesvobody k víře
       2. od víry k odvaze
       3. od odvahy ke svobodě
       4. od svobody k blahobytu
       5. od blahobytu k uspokojení
       6. od uspokojení k apatii
       7. od apatie k závislosti
       8. od závislosti k nesvobodě.“

em


