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EVROPA!!!   kulturní dědictví
MEGALITICKÉ STAVBY NA KORSICE
Představujeme Vám další část rodinného stříbra Evropy. DOLMENY A MENHIRY, dvou až třímetrové prehistorické megality na 
Korsice, jejichž stáří se odhaduje na 4 - 5 tisíc let, jsou pro nás dosud opředeny tajemstvím, podobně jako Stonehenge v Anglii 
nebo obří sochy-hlavy s červenými klobouky na Velikonočním ostrově.
Jsou ukryty v hustém porostu macchie na jihozápadě ostrova. Objeveny byly v polovině 19. stol. (spisovatel Meriméé), ale sys-
tematicky prozkoumány byly až po 2. světové válce a detailně popsány až před 30–40 lety. Nejslavnějším korsickým megalitem 
je DOLMEN FONTANACCIA, snad pohřební svatyně kultury staré 4–5 tisíc let. Domorodci jej nazývají ĎÁBLOVA KOVADLINA, 
snad pro zvláštní energii, kterou vyzařuje. Fotografie, které přetiskujeme, byly pořízeny před 32 lety… Dolmen ani menhiry 
nebyly ještě tenkrát turisticky značeny, hledali jsme je v hustém porostu korsické macchie. 
Nedaleko dolmenu Fontanaccia je v řadách celé pole menhirů opracovaných do mužské podoby. Mezi archeology převládá 
názor, že tato „kamenná armáda“ měla odstrašit případné dobyvatele.

Eva MRHAČOVÁ

4/2010 – ŘÍJEN
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Město, kde studujete, ještě možná neznáte. Nebo naopak si třeba cestou k Peciválům na Stodolní nebo do Garáže na 
Zahradní myslíte, že máte vše po známých trasách „přečteno“. Pro jedny i druhé připravily Listy FF obohacení po-
hledu na některé momenty z historie umění, architektury, ale i ducha města v podobě fotografií známých-neznámých 
objektů.
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Polský dům, Poděbradova 1152/53, Moravská Ostrava
Stavba krakovského architekta Stanislawa Bandrowského byla dokončena r. 1900 
jako kompilát moderny a historismu. Její vznik podnítili polští intelektuálové a měla 
sloužit vzdělání, osvětě i zábavě polské komunity na Ostravsku. Spojení s vlastí 
připomínají zlomky kamenného zdiva dovezené ze zbořených krakovských domů, 
které jsou viditelně začleněny do struktury omítky. Objekt byl v 80. letech nevhod-
ně rozšířen pro hotelové účely, dnes chátrá.

Marie ŠŤASTNÁ

OSTRAVA!!!   rodinné stříbro
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VŠESLOVANSKÝ SVÁTEK NA KATEDŘE SLAVISTIKY
Z úvodního projevu proděkana FF pro studium, dr. Psíka, na mezinárodní vědecké konferenci Parémie národů slovan-
ských (Ostrava 20.–21. 10. 2010) 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté,

dovolte, abych Vás jménem vedení FF srdečně přivítal na mezinárodní vědecké konferenci Parémie národů slovan-
ských. Letos se toto setkání odborníků i zájemců o slovanské mudrosloví koná na půdě naší alma mater již popáté, což 
samo o sobě vypovídá o úspěšnosti a smysluplnosti této akce, u jejíhož zrodu v roce 2002 stála naše kolegyně, tehdejší 
vedoucí katedry slavistiky a pozdější děkanka FF, paní doc. Eva Mrhačová, za což jí patří naše uznání, stejně jako dal-
ším kolegyním a kolegům z katedry slavistiky, díky nimž se z dobrého nápadu a jedné akce vyvinulo nejen příjemné 
a plodné, ale již i tradiční setkávání lingvistů s podobnými odbornými zájmy. Bienale věnované otázkám paremiolo-
gie a paremiografie je dnes ve slovanském světě důležitým znakem ostravské slavistiky, znakem, který přispívá k její  
prestiži.

Jelikož sám k odborníkům v této oblasti nepatřím, nebudu již déle zdržovat a pouze si dovolím vašemu jednání 
popřát sice „neslovansky“, nicméně upřímně Sit bonum, faustum, felix fortunatumque.

    Richard PSÍK

Fotografie z konference Parémie národů slovanských. (1) zleva: doc. Rudincová, proděkan dr. Psík, honorární konzul ing. Zedník. (2, 3) plénum. (4) 
zleva: proděkan dr. Psík, profesorka Ewa Jędrzejko. Foto: Tomáš Rucki.
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INAUGURACE NOVÉHO DĚKANA FILOZOFICKÉ FAKULTY

Zpráva z tisku

Fotogalerie z inaugurace
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Foto: archiv děkanátu FF OU.

Inaugurace se zúčastnila řada významných osobností včetně většiny děkanů filozofických fakult České republiky.
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Stalo se již tradicí, že na Akademickém dni Ostravské univerzity 
oceňuje rektor Ostravské univerzity její nejlepší studenty. 
Mezi letošními laureáty byli i tři studenti Filozofické fakulty: 

Bc. Marie Černínová, studentka 2. ročníku navazujícího magister
ského studijního programu Filologie, kombinace studijních oborů 
Anglický jazyk a literatura a Německý jazyk a literatura.
Byla oceněna za vynikající studijní výsledky a aktivní činnost v akade
mickém senátu a na katedře anglistiky a amerikanistiky. Dlouhodobě 
dosahuje výborných studijních výsledků, aktivně se zapojuje do čin
nosti jak ve studentské komoře Akademického senátu FF OU, tak na 
katedře anglistiky a amerikanistiky, kde inovovala organizační sys
tém a chod katederní knihovny.

Mgr. Jakub Ivánek, student 3. ročníku doktorského studijního pro
gramu oboru Teorie a dějiny české literatury. 
Rektor OU ocenil  jeho vynikající badatelské výsledky a úspěšnou 
reprezentaci fakulty. 
Mgr. Ivánek úspěšně rozvíjí bádání věnované kramářským tiskům 
s náboženskou tematikou, zpracoval fond digitálních kopií těchto 
pramenů, který je součástí sbírky starých tisků ve studovně Filo
zofické fakulty Ostravské univerzity. Podílel se na řešení mnoha 
vědeckovýzkumných projektů v rámci IGS a SGS na Ostravské uni
verzitě, reprezentuje fakultu na mezinárodních konferencích doma 
a v zahraničí. Jeho práce o svatých v barokních písních a studie o re
gionálních zámeckých sídlech patří mezi pozoruhodné badatelské 
vklady. 

Mgr. Tereza Střelcová, absolventka navazujícího magisterského 
oboru Historie a ochrana průmyslového dědictví.
Rektor ocenil její vynikající diplomovou práci a výborné studijní 
výsledky  
Ve své diplomové práci na téma Drobné stavby areálu kostela Panny 
Marie ve Frýdku v kulturně historickém kontextu prokázala svou 
připravenost a vyspělost při řešení náročného a dosud nezpracovaného 
výzkumného úkolu. Práci s přiloženou dokumentací lze považovat 
za ukázkový příklad stavebně historického průzkumu, který bez 
oprav poslouží profesionálům z oboru památkové péče v budoucí 
rekonstrukci dotčeného objektu.

Jana BOLKOVÁ

AKADEMICKÝ DEN OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
Filoložka, literát a kunsthistorička převzali ocenění z rukou rektora

Foto: Archiv OU.
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KŘEST NOVÉ KNIHY DOCENTA MALURY
České písemnictví poskytuje řadu literárních svědectví o traumatizujícím prožitku ztráty domova a vynuceného odcho-
du z vlasti. Nejnověji to dokládá kniha Písně pobělohorských exulantů (letos vydaná nakladatelstvím Academia), jejímž 
autorem je Jan Malura, pracovník katedry české literatury FF OU. Jak naznačuje titul publikace, jedná se o odborný 
pohled na poezii vznikající ve specifických životních podmínkách, poezii ovlivněnou nejen politickými událostmi, ale 
samozřejmě též dobovými uměleckými a náboženskými proudy a také českoněmeckými a československými kultur-
ními kontakty. 

Slavnostní křest jmenované knihy se za přítomnosti mnoha hostů (mj. z Filozofické fakulty MU nebo z Ústavu pro 
českou literaturu AV) uskutečnil 7. 10. 2010 v literární kavárně ostravského knihkupectví Academia. Posléze se ale vět-
šina účastníků přesunula do klubu Fiducia, kde večer pokračoval programem složeným z četby barokních básní, autoro-
vých zasvěcených komentářů a výkladů, doprovodných hudebních i slovních vystoupení a ovšem rautu, neboť jak Jan 
Malura vysvětlil, v osobách pobělohorských poetů se přirozeně snoubila víra, mystika, rozum i potřeby těla. A snad pro-
to, aby se na zúčastněné alespoň trochu přenesla další fyzická zkušenost exulantů, nebylo putování setmělou Ostravou 
konce, protože závěrečná, neoficiální a nejdelší část křtu našla ještě útočiště v (relativně) nedaleké Minikino kavárně. 
Po takto komponovaném kulturněsportovním večeru nezbývá než Janu Malurovi popřát, aby mu nadále vydrželo to, 
co je vesměs charakteristické i pro autory, jimiž se odborně zabýval – totiž píle, erudice, široký rozhled a přesvědčení 
o smyslu toho, co dělá.       

Petr HRTÁNEK

Fotografie ze křtu knihy v literární kavárně knihkupectví Academia (první 3). Fotografie z klubu Fiducia (4). Foto: archiv katedry.
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ADASH ZNOVU NA SCÉNĚ A PŘÍŠTÍ ROK VE STEJNOU DOBU!
I když úspěšný dívčí pěvecký soubor Ostravské univerzity Adash ukončil před půldruhým rokem svou činnost, ve 
čtvrtek 21. října opět potěšil své četné příznivce mistrnou interpretací židovských a jidiš písní. 
Důvodem výjimečného koncertu bylo 71. výročí prvního transportu evropských Židů, který z nákladního nádraží 
v OstravěPřívoze vyjel již 18. října 1939, tedy mnohem dřív, než se začaly vlaky naplněné Židy z nacisty ovládané 
Evropy sjíždět k plynovým komorám do likvidačních táborů.
 Tuto smutnou skutečnost připomněl v úvodním slovu doc. Tomáš Novotný, který uvedl: 
„Mojžíšova Tóra má 613 přikázání. Šestisté čtrnácté zní: Neumožníš Hitlerovi posmrtné vítězství“.
Autorem těchto slov je jeden z předních filozofů a historiků holocaustu profesor Emil L. Fackenheim, který je vyslovil 
v 60. letech minulého století. 
 V první části mimořádného koncertu, který slovem provázel doc. Tomáš Novotný, vystoupila klezmerová formace 
Naches. Ta si za poměrně krátkou dobu svého působení získala velký počet příznivců. Zaplněný sál Domu kultury města 
Ostravy obdivoval mistrné ztvárnění východoevropské židovské hudby v podání celé skupiny, i skvělé sólové party 
houslisty Jakuba Černohorského, klarinetisty Igora Františáka i interpretky jidiš písní Barbory Baranové. 
 V druhé polovině vystoupily členky skupiny Adash. I když rok a půl nezkoušely a nekoncertovaly, na jejich výkonu 
to vůbec nebylo znát. Odměnou za předvedené výkony byl všem, včetně sólistek Barbory Baranové, Moniky Kuchtové 
a Johany Kočnarové, neutuchající potlesk. Na závěr koncertu bylo pokřtěno DVD z posledního koncertu, který 
zaznamenala televize NOE.
 Těší nás slib pana docenta Novotného, že v roce příštím, u příležitosti výročí prvního transportu Židů, uspořádají 
Adash a Naches opět koncertní vystoupení. 

 Jana BOLKOVÁ

Foto: Archiv doc. Novotného.
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VELISLAVOVA BIBLE – DALŠÍ SKVOST VZÁCNÝCH TISKŮ NAŠÍ FAKULTY
Jednou z nejzajímavějších součástí sbírky vzácných tisků studovny FF OU je faksimile Velislavovy bible, vydaná v roce 
2008 v limitované edici nakladatelstvím Archa 90. Také v tomto případě jde o věrnou kopii, která byla vyrobena stej-
nou technikou jako originál a která se snaží středověký rukopis imitovat do nejjemnějších detailů (je použit ruční papír, 
vazba má speciální kování napodobující původní provedení apod.). Velislavova bible je nejobsáhlejším obrazovým 
rukopisem střední Evropy z doby středověku. Obsahuje téměř 750 kolorovaných  perokreseb, které jsou dnes velmi 
cenným svědectvím o středověké každodenní kultuře. Ilustrace jsou doplněny stručným textem, a proto není divu, že 
mnozí celé dílo označují jako monumentální středověký komiks. Kodex obsahuje několik biblických knih a v jeho druhé 
polovině jsou  do obrazových dějin spásy zasazeny i příběhy z české historie (především cykly o českých patronech sv. 
Václavu a sv. Ludmile). Bibli, v roce 2006 vyhlášenou za Národní kulturní památku, dal v polovině 14. století  zhotovit 
kanovník, mistr pražské univerzity a notář Velislav. Zajímavostí je, že se nechal v samotném rukopisu vyobrazit jako 
postava klečící před sochou sv. Kateřiny, patronky filozofů, vědců a učitelů. 

 Jan MALURA

Několik stran z Velistavovy bible. Foto: Tomáš Rucki.
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PLOŠINA V BUDOVĚ E
Významný počin FF OU k integraci studentů se speciálními potřebami
Vedení Filozofické fakulty OU se aktivně zapojuje do projektu podpory integrace studentů se speciálními potřebami do 
vysokoškolského studia a pro tyto zdravotně znevýhodněné studenty se snaží neustále optimalizovat podmínky.

Pro realizaci tohoto projektu měla Filozofická fakulta velmi špatné výchozí podmínky, neboť dostala do vínku dvě 
staré budovy bez výtahu, jednu z nich památkově chráněnou. V polovině 90. let byl ve vnější přístavbě ze dvora budovy 
D (ulice Reální) vybudován výtah a tak možnost vysokoškolského studia byla otevřena i pro studenty imobilní.

Počátkem září 2008 byla realizována další etapa bezbariérového zpřístupnění budov FF OU – propojení s budovou 
E. U výtahu v 1. nadzemním podlaží byla instalována elektrická plošina, která vyúsťuje ve 3. nadzemním podlaží u spo-
jovací chodby vedoucí do budovy E, kde se nachází většina poslucháren. Třetí etapa bezbariérového zpřístupnění budov 
FF OU byla ukončena v letošním létě. V této fázi byla nainstalována elektrická plošina u studovny FF OU v 1. nadzem-
ním podlaží budovy E s vyústěním ve 3. nadzemním podlaží, kde se nacházejí kapacitně největší fakultní posluchárny. 
Díky finanční dotaci z projektu Ing. Zdeňky Telnarové, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty OU byla odstraněna velká 
bariéra pro naše imobilní studenty, kteří mají nyní bezproblémový přístup do všech poslucháren. Nejvíce si pochvalují, 
že mohou navštěvovat přednášky předmětů společného základu a účastnit se  různých jednorázových akcí, konajících se 
v těchto posluchárnách, což jim bylo dlouhá léta odpíráno. 

Jana BOLKOVÁ

Foto: Tomáš Rucki.
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ODBORNÁ EXKURZE KATEDRY HISTORIE
Deník z pera studenta katedry

Tradiční každoroční exkurze katedry historie byla letos naplánována na čtyři dny (28.9.–1.10.) a směřovala k na
šim slovenským sousedům. Pro velký počet industriálních památek si vysloužila označení Báňská města středního  
Slovenska 2010.

Naší první zastávkou byla Špania Dolina. Zde nás čekal pěkný kostelík na kopci s krásnou krytou cestou. Ta nám 
přišla velmi vhod, protože pořádně pršelo.

Banská Bystrica je na Slovensku pověstná svým hlavním náměstím, považovaným za nejkrásnější v zemi. Samozřejmě 
to bylo do kopce, jako všechno na této exkurzi. Na náměstí jsme se vyfotografovali s morovým sloupem, radnicí 
a fontánkou a v Turzově domě jsme dokázali správně určit i erb Matyáše (zde Matěje) Korvína. 

Hlavním „tahákem dne“ byl Památník Slovenského národního povstání s jeho skvělou tematickou expozicí. Zaujal 
nás úvodní němý film a venkovní expozice vojenské techniky.

Večer jsme pak zakončili v hospodě, která nesla hlavní znaky zdejšího pohostinství. Platit je nutno buď u baru, anebo 
za celý stůl.  Na koleji nás pak čekalo překvapení: výtahy nejely, chtěli po nás ISIC a  hluk byl takový, že se nedalo 
příliš spát.

Druhý den jsme zahájili výpravou do hlubin fantastického musea v Banské Štiavnici. Rozsáhlý podzemní labyrint 
štolně (štoly) Bartolomej je skvostem slovenské muzeologie. Nafasovali jsme přílby, pláště a svítilny a  pod dozorem 
místních permoníků jsme prozkoumávali chodbu za chodbou. Do hlavy jsem se uhodil pouze pětkrát. Z hlubin jsme 
zamířili na povrch do Kammerhofu. V této původně hlavní správní budově se nyní nachází expozice. Dozvěděli jsme 
se mnoho zajímavého, třeba že aušusník je povrchový horníkprosévač nebo že první dokumentované civilní použití 
střelného prachu se odehrálo právě zde, v Banské Štiavnici v roce 1627.

Poobědvali jsme v krásně zařízeném pivovaru a vydali se na poslední atrakci dne – místní hrad. Původně to měla být 
trojlodní basilika, ale turecké nebezpečí vynutilo změnu plánů a z chrámu se stala pevnost. V prvním patře se nachází 
banskoštiavnická kalvária. Prý je zde přechodně, než 
bude dokončena rekonstrukce původního umístění.

Třetí den jsme vstali velmi časně a vydali se do ves
niček v okolí prohlédnout si tamější kostelíky. První 
z nich se nacházel v obci s malebným názvem Poniky. Měl 
překrásnou vnitřní výzdobu a i jeho fasáda zářila novotou, 
ostře kontrastující s okolím. Druhý kostelík byl v Čeríně 
a třetí v Hronseku byl artikulární protestantský. Jednalo 
se o nádhernou dřevěnou stavbu (bez použití hřebíků). 
Střecha jasně vykazovala znaky lodní konstrukce – což 
vzhledem k tomu, že ji kompletovali lidé stavějící jinak 
lodě, nebylo až tak překvapivé. Lidé se sem chodili 
modlit až z padesátikilometrové vzdálenosti. Průvodkyně 
se nám pokusila prodat letáček v pěti světových jazycích 
– anglicky, německy, francouzsky, slovensky a maďarsky. 
A malá perlička: u kostelíka byl náhrobek krtka...

Poslední zastávkou třetího dne bylo město Zvolen. Na 
náměstí SNP jsme poobědvali, prohlédli si rekonstruovaný 
pancéřový vlak z povstání, umístěný v parku, a jako 
zlatý hřeb pak zvolenský městský hrad. Původně byl bez 
fortifikace a stál uprostřed města, opevnění bylo dostavěno 
posléze. Prohlédli jsme si jej v pořadí: nádvoří  strašná 
zima, pokladna, nádvoří – strašná zima, sál v přízemí, 
nádvoří – strašná zima a konečně první patro – strašná 
zima. Toto podlaží je dnes sídlem Slovenské národní 
galerie a nachází se zde též královský sál, místnost se 
stropem sestaveným z portrétů římských císařů.

V pátek, poslední den exkurze, jsme navštívili Krem
nici. Kremnický zlatý důl (Štolňa Andrej) byl opět skvělou atrakcí. Tentokrát byly stropy pořádně vysoké a tak jsem se 
neuhodil do hlavy ani jednou. Expozice není stále dokončena a upravuje se svépomocí, takže její definitivní podoba je 
očekávána v dost dlouhém časovém horizontu. Již dnes se však zde konají ochutnávky vína a jiné společenské akce. 

Kremnická mincovna je pojem, o kterém netřeba diskutovat. Mne osobně zklamala. Expozice sestávala z prezentace 
zde ražených mincí, medailí a odznaků, strojů z 19. století a prosklené chodby nad současnou výrobou eurocentů 
a bangladéšských nominálů. V objektu se mohou fotografovat pouze interiéry – fotografování chodby a venkovních  
částí je z bezpečnostních  důvodů zapovězeno.
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Hrad v Kremnici je dodnes nedobytná pevnost, do které se lze dostat pouze po několikerém zazvonění a otevření 
uzavřených mříží. Centrem hradu je kostel. Původním posláním hradu byla ochrana pokladů vyprodukovaných doly 
a mincovnou. Paní průvodkyně se nás v kostele pokusila pobavit historkami o právu útrpném. Poté nás vzala do dle 
jejích slov nejvyšší věže na hradě. Jedinou kaňkou bylo to, že vedle této stála další, dvakrát vyšší....

Návštěvou této poslední památky se deník z historie naší letošní exkurze po slovenských báňských městech uzavřel. 
Už teď se těšíme na příští exkurzi a návštěvu dalších, bezesporu neméně zajímavých lokalit.

Pavel PALATA
student bakalářského studia historie 

Foto: Archiv KHI.
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KRÁSNÝ VÝLET S TRAGICKÝM KONCEM 

Sportovní den Ostravské univerzity se díky neustále se rozšiřující nabídce pohybových aktivit těší mezi studenty a za
městnanci univerzity velké oblibě, celodenní turistický výšlap patří  k jeho  nejvyhledávanějším aktivitám. Příznivci 
pohybu pod vedením garanta této akce, vedoucího katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty doc. Vojtěcha Gajdy, 

utvořili za léta společných výletů skvělou partu. Společně jsme pokořili 
z různých výchozích bodů Lysou horu, absolvovali hřebenový přechod 
Javorníků i adrenalinovou turistiku v Sulovských skalách. 

Možnosti turistiky jsou nevyčerpatelné, nadšení zúčastněných velké. 
To byly důvody, proč docent Gajda naplánoval další pohybovou aktivitu 
i na konec září. Cílem byly vápencové soutěsky a rokliny Jánošíkovy 
Diery v národním parku Malá Fatra. Atraktivní trasa, nebe bez mráčku, 
vše nasvědčovalo, že  pátek 24. září bude skvělým dnem. Od hotelu Diery 
v Terchové nás nespočet můstků a žebříků provedl naučným chodníkem 
Dolných Dier. Ze sevření skal jsme vyšli na horskou loučku u rozcestníku 
Podžiar a pokračovali dále za pomocí řetězů, ocelových lan a nezbytných 
žebříků mnohem členitějším terénem Horných Dier . 

U rozcestníku Pod Pálenicou, odkud nám do cíle první etapy našeho 
putování, sedla Medzirozsutce, zbývalo 40 minut, jsme se všichni ob
čerstvili, skvěle pobavili a nic nenasvědčovalo tomu, že se krásný den za 
chvíli změní v tragédii. 

Na zteč sedla Medzi
rozsutce se vydal jako 
první pan docent Gajda, 
následovaný  kolegyněmi 
z Pedagogické fakulty. 
Nyní se už píší tyto řádky 

těžce. Když jsem po pěti minutách překonávala skalní převis a blížila 
se k první skupině, kolegyně z  pedagogické fakulty na mne vzrušeně 
volala, že docent Gajda má náhlý zdravotní problém. Okamžitě jsme 
navazovali spojení se záchrannou a horskou službou a velkou oporu a 
pomoc nám v  této složité situaci poskytli tři lékaři, kteří se okamžitě 
ujali oživovacích pokusů a činili tak intenzivně přes 20 minut, ale 
bohužel marně.

Náš kolektiv se pak rozdělil. Část čekala na příchod horské služby, 
která na nepřístupné místo dorazila necelou hodinu po ohlášení této 
smutné skutečnosti a posléze dopravila docenta Gajdu do Štefanové. 
Zbytek pokračoval ve vytýčené trase. Šlo se nám velmi těžko, krásy 
okolní přírody jsme nevnímali a stále jsme byli myšlenkami u posled
ních chvil strávených ve společnosti docenta Gajdy. 

Útěchou nám bylo, že v  posledních  chvílích  svého života byl 
šťastný a spokojený. 

Ze sedla Medzirozsutce jsme vrchol Velkého Rozsudce obešli 
do sedla Medziholie a odtud sestoupili do Štefanové, kde nás čekal 
autobus. 

Při zpáteční cestě jsme si slíbili, že příští rok 24. září na počest 
docenta Vojtěcha Gajdy tuto trasu k uctění jeho památky znovu absol
vujeme. 

Jana BOLKOVÁ

(1) Dobrodružný výstup po žebříku, (2) pohled na vrchol, 
(3) doc. Gajda. Foto Jana Bolková a kol.
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NOVÁ VÝSTAVA PROFESORA STUCHLÍKA V GALERII NA PŮDĚ
Dne 27. října 2010 se uskutečnila v galerii Na Půdě pod záštitou bývalé děkanky Filozofické fakulty doc. Evy Mrhačové 
vernisáž, v pořadí již třetí výstavy profesora Zdeňka Stuchlíka, prorektora pro vědu a výzkum a zahraniční vztahy 
Slezské univerzity v Opavě, s názvem „Mezi dnem a snem“. 

Výstavu uvedl svým fundovaným výkladem dnes již světově známý a uznávaný fotograf prof. Jindřich Štreit, peda-
gog Institutu tvůrčí fotografie Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde kromě dokumentární 
fotografie vyučuje mj. také dějiny umění.

Výstava je tvořena souborem barevných velkoformátových fotografií, u kterých, na rozdíl od fotografií z předcho-
zích výstav, hraje kromě abstraktněimaginativního prvku výraznou roli také prvek realistický.

Autor, světově uznávaný astrofyzik, věnující se kromě jiného také výzkumu černých děr a dalších vesmírných objek-
tů, svými fotografiemi podněcuje ke kontemplaci nad časem a prostotem – snem a realitou.

Vernisáž měla, jako ostatně vždy, vysokou účast, a to z řad jak pedagogů, tak studentů.

Tomáš RUCKI

(1) Kompozice člunu a oblohy, (2) Blízká setkání IV. druhu, (3) Hlas času, (4) Prolínání. Foto: Tomáš Rucki.


