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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Barokní malířství
Nizozemí - Peter Paul Rubens
Zakladatelem vlámského barokního malířství a jedním 
z největších světových malířů je Peter Paul Rubens (1577-
1640), jenž se vyučil u antverpských malířů. V letech 1600-
1608 pobýval v Itálii, kde studoval antické umění a kopíroval 
díla italských mistrů, kteří jej ovlivnili. Po svém návratu do 
Antverp se brzy zařadil mezi nejuznávanější vlámské ma-
líře, stal se dvorním malířem a diplomatem místodržitelky 
Isabely, dcery španělského krále Filipa II. 

Dostával velké množství zakázek (i ze zahraničí), a pro-
to založil v Antverpách pružně fungující ateliér, v němž  
na jednotlivých dílech spolupracovali i jeho žáci. Po Ru-
bensovi zůstalo asi 1 500 obrazů, z nichž ale velkou část 
podle mistrových skic namalovali právě jeho žáci. Mistr 

jejich díla pouze do-
plňoval. Významnou 
roli v jeho životě i dí- 
le sehrály obě jeho 
manželky, které byly 
jeho hlavními mo-
delkami. Objevíme je 
na řadě jeho obrazů  
s náboženskou i myto- 
logickou tematikou.

Rubens byl i vel-
kým sběratelem umě- 
ní, sbíral obrazy, an-
tické sochy, římské 
mince, kameje a další 
cenné předměty. Po 
jeho smrti zdědila je- 
ho manželka ohrom- 
ný majetek a palác 
italského typu, který 
za mistrova života na-
vštívili četní učenci  
a milovníci umění. 

Mezi první díla, 
která Rubense pro-
slavila, patří triptychy 

Vztyče- ní kříže a Snímání  

z kříže pro antverpskou katedrálu. Pro druhý z nich jsou  
typické kontrasty mezi světlem a stínem, teplými a studený-
mi odstíny a silně realistickým provedením. 

Obrazem Kožíšek neboli Helena Fourmentová v ko-
žíšku vzdal malíř hold kráse těla své druhé ženy. Kožíšek 
spíše odkrývá než skrývá a odhaluje nahotu kyprého těla 
mladé ženy. Úkolem tmavého kožíšku je tak ukázat a zvý-
raznit ženin jemný půvab. 

Rubens namaloval i několik loveckých scén, z nichž nej-
působivější je Lov na lvy. Žádný malíř před ním nezachytil 
s takovým rozmachem souboj lidí se zvířaty. Dílo se vy-
značuje jedinečnou intenzitou, dynamičností a plynulostí 
pohybu.                                                   

Marek ZÁGORA
Kožíšek

triptych Snímání z kříže

Lov na lvy
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO

Moravská Ostrava bývala věhlasným přístavem 
luxusní a velkolepé kavárenské flotily. Jako zá-
řící zaoceánské parníky tu pyšně kotvily pod-
niky s názvy: Praha, Palace, Opera, Elektra, 
Savoy, Slavia a mnohé další. Byť řeka Ostravice 
ve městě připomíná místo Dunaje či Seiny spí-
še krotkou Malši, zdejší kavárny směle snesly 
srovnání se svými sestrami ve Vídni či Paříži. 
V roce 1930 do této vybrané společnosti zamí-
řil FÉNIX. Podnik, který nejen svým jménem, 
odkazujícím na příběh bájného ptáka, oslnivou 
září kolemjdoucí dovnitř lákal. Ovšem již dřív, 
od roku 1892 zde ve strategické poloze vedle 
baziliky Božského Spasitele a proti novostav-
bě českého Národního domu kavárna Austria 
vykvetla. Teprve nový palác Životní pojišťovací 
společnosti Fénix však nabídl na stejném mís-
tě kromě kanceláří a bytů také stejnojmennou 
kavárnu, restauraci, taneční sál a suterénní AS 
Bar pro noční tanec či intimitu. Navíc je třeba 
říci, že jeho nájemce Adolf Sehnal byl součas-
ně úspěšným velkokavárníkem v Luhačovicích. 
Fénix začal sloužit hned zkraje jako neformál-
ní divadelní klub či vstup do foyer. Například 
večer 12. března 1960 sem pln dojetí, radosti  
i plachých rozpaků vcházel herec Jiří Adamíra 
jako premiérový princ Hamlet - špalírem nad-
šených tleskajících diváků. Patřil sem Myron, 
Kačer, Koval, Holub, Froňková a mnohé jiné  
a mnozí jiní. 

Dnes z kavárenské slávy bohužel zůstaly jen 
neradostné stíny v ráji levné obuvi, glutamano-
vého asijského fast foodu a teplákových bund. 
Místo elegance a noblesy výprodej, igelitky, 
šusťáky a šunt.  Zdá se, že bájný pták Fénix  
se už navždy vzdálil ze svého překrásného 
hnízda v sousedství univerzity, divadla a velko-
lepé katedrály a opustil nás docela. Nesmírná 
škoda! Záře jeho zlatých kavárenských perutí 
Ostravě do nocí svítila a navíc – velmi slušela... 

Radovan LIPUS
kavárenský povaleč

Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx, odt nebo rtf. Fotografie v samostatných souborech jpg (nikoli vložené do textu). U všech snímků 
uvádějte popisek a jméno autora. Dodržujte stanovený rozsah článků – jedna strana v Listech FF OU vychází cca na 3 500 znaků včetně mezer. 
Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit.
Příspěvky do dubnového čísla zasílejte e-mailem na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 24. 4. 2015. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou 
do březnového čísla zařazeny.
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(které už známe jen z doslechu...)
Postesknutí smutné nad Fénixem, který zatím nevstal z popela
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ale když viděli můj velký kufr, 
ihned se nabídli, že mne odvezou 
přímo do hotelu. Tato událost ost- 
ře kontrastuje s mým prvním po-
bytem ve Francii, kdy jsem zoufale 
žádal o radu Pařížany, kteří však 
nebyli ochotni ve svém spěchu  
se ani na minutu zastavit a pora-
dit mi.  

Laskavost a vstřícnost Breton-
ců vůči cizincům se projevila i při 
mém příjezdu na univerzitu, kde 
mne osobně přijala přímo prorek-
torka pro zahraniční vztahy, paní 
profesorka Mariannick Guennec. 
Během našeho rozhovoru paní 
prorektorka vyjádřila spokojenost 
nad úspěšně se rozvíjející spolu-
prací s Ostravskou univerzitou  
a z mé strany se jí dostalo ujiště-
ní, že i my máme zájem na dal-
ším prohloubení spolupráce ne-
jen v oblasti učitelské mobility,  
ale i v oblasti vědecko-výzkum-
ných projektů. Poté se mne již uja-
la kolegyně Radia Hannachi, která 
se věnuje zejména výuce francouz-
ské lingvistiky a didaktice cizích 
jazyků. Díky její ochotě jsem tak 

mohl na týden převzít plný úva-
zek odborného asistenta a věnovat 
se výuce francouzské lingvistiky  
v bakalářských a magisterských 
oborech.  Mým cílem bylo seznámit 
studenty s vývojem francouzského 
jazyka v nových typech médií, což 
je problematika, které se dlouho-
době věnuji. 

Moje první přednáška nazva-
ná „Les procédés néographiques  
en français et en tchèque“ byla ur-
čena studentům francouzské filolo-
gie v bakalářských oborech a jejím 
cílem bylo blíže popsat a analyzo-
vat nové pravopisné jevy v inter-
netovém prostředí. Domnívám se,  
že velmi obohacující bylo porovná-
ní těchto jevů s mým mateřským 
jazykem, tedy češtinou. Po před-
nášce pak následovala zajímavá 
diskuze o tom, zda tyto jevy vedou 
k obohacení nebo naopak  ochuze-
ní francouzštiny jako jazykového 
systému.

Druhá přednáška pak byla urče-
na studentům v navazujícím ma-
gisterském studiu učitelství fran-
couzštiny jako cizího jazyka. 

Jelikož Francouzi jsou „pověstní“ 
svými organizačními schopnost-
mi, začal jsem učitelskou mobi-
litu do Francie plánovat s velkým 
předstihem, abych nemusel své 
francouzské kolegy příliš „streso-
vat“ různými termíny, do kterých 
je třeba vyplnit požadované doku-
menty. Po předešlých zkušenos-
tech s francouzskými univerzitami 
jsem předpokládal, že zorganizo-
vání mého pobytu bude trvat mi-
nimálně několik týdnů, ne-li měsí-
ců. Jaké však bylo mé překvapení, 
když koordinátorka partnerské 
univerzity v Bretani odepsala  
na můj email doslova do několika 
minut a vyřízení všech nezbytných 
formalit trvalo pouze několik dní.  
Už před příjezdem jsem si tedy 
uvědomil, že Bretaň je taky tak 
trochu region „razovitý“ a lidé jsou 
zde mnohem vstřícnější a ochot-
nější než v jiných částech Fran-
cie.  To se koneckonců potvrdilo 
ihned po mém příjezdu do měs-
ta, kdy mi velmi ochotně pomohl 
úplně cizí manželský pár. Nejenže 
mi ukázali cestu do centra města,  

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH 
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

Mgr. Jan Lazar, Ph.D., je absolventem Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity. Vystudoval magisterský program 
Učitelství francouzského jazyka a dějepisu pro SŠ.  
Po ukončení tohoto studia  se rozhodl dále pokračovat  
v doktorském programu na Filozofické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci. V roce 2009 tam úspěšně obhájil 
disertační práci na téma Jazyk chatu a byl mu udělen titul 
doktora v oblasti románské jazykovědy. Od roku 2010 pů-
sobí Jan Lazar jako odborný asistent na katedře romanisti-
ky FF OU. Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na vývoj 
francouzského jazyka na internetu. A má také jednoho 
krásného koníčka - ve volném čase se věnuje flamencu, které 
se stalo jeho celoživotní vášní.

                                                          Eva MRHAČOVÁ

Jan Lazar

Jak to chodí na francouzské univerzitě  
UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD 
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Vzhledem k profilaci tohoto oboru 
jsem upravil i obsah své přednáš-
ky nazvané „À propos du français 
tchaté dans les manules de FLE“, 
která se zamýšlela nad tím, do jaké 
míry by měly být tyto nové pra-
vopisné jevy představovány stu-
dentům francouzštiny jako cizího 
jazyka.  S budoucími učiteli jsme 
se shodli, že tyto jevy jsou nedíl-
nou součásti jazykového systému 
a tudíž je nutné studenty s nimi 
průběžně seznamovat.  Živá disku-
ze se pak rozpoutala o tom, kdy je 
vhodné studenta s těmito jevy se-
známit a jakou formu zvolit.  Dis-
kuze byla pro obě strany jistě vel-
mi zajímavá, jelikož jsme hodinu 
přetáhli o 20 minut, a kdyby nás 
kolegyně nepřerušila, domnívám 
se, že by se protáhla ještě více. 

Po přednáškách na univerzitě 
mi zbylo i trochu času na prohlíd-
ku tohoto nádherného regionu. 
Za zmínku stojí zejména Carnac, 
který se nachází pouhých 40 km 
od Lorientu a patří k nejmystič-
tějším místům na světě. Z vlastní 
zkušenosti mohu říci, že tato ob-
last je opravdu protkána magickou 
atmosférou, která vyzařuje z více 
než 3 000 menhirů rozesetých po 
celé krajině. Z Carnacu je to pak 
coby kamenem dohodil do jedné  
z nejmalebnějších bretonských 
vesnic – Vannes.  Když se ve Van-
‘nes rozhlédnete, máte pocit,  
že se zde zastavil čas a jen čeká-
te, kdy z nádherných hrázděných 
domů vyjde nějaký šlechtic či uro-
zený pán. 

Nicméně se domnívám, že i náš 
kraj má co nabídnout mým fran-
couzským kolegům, a tak dou-
fám, že brzy budeme v naší disku-
zi pokračovat na půdě Ostravské 
univerzity. Jako garant programu 
ERASMUS na katedře romanistiky 
FF OU udělám vše pro to, aby set- 
kání mých francouzských kolegů 
s naší alma mater bylo stejně tak 
příjemné a obohacují jako mé set- 
kání s Université Bretagne Sud. 

                                                                                                                                                      
            Jan LAZAR

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Jedna z nejmalebnějších 
bretonských vesnic – 

Vannes

Carnac
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI BŘEZNU
Již podruhé připravila katedra dějin umění  
a kulturního dědictví exkurzi nebo spíš expedici 
za pamětihodnostmi věčného města. 
Byla uspořádána do dvou malých skupin 
a tedy i termínů (7.–16. 2. a 14.–23. 2. 2015).

Po zkušenostech z minulého roku jsme zvolili jiného do-
pravce. Byl sice dražší, ale poskytl vynikající služby.  

Do Říma jsme dojeli v neděli kolem půl druhé odpoled-
ne a pochodové cvičení začalo tříkilometrovým přesunem  
do hostelu, během něhož jsme zhlédli ústřední hřbitov, nád-
hernou basiliku San Lorenzo a kostel San Bibiana. Přesun  
se bohužel neobešel beze ztrát, kolečka některých kufrů ne-
vydržela a způsobila svým majitelům nemilé chvíle. Nedělní 
program pak ještě pokračoval prohlídkou basilik Santa Ma-
ria Maggiore a San Prassede.

Pondělí patřilo k nejnáročnějším dnům, na dopoledním 
programu byla prohlídka Musei Vaticani a basiliky San Pi-
etro. Zatímco první skupina neměla s návštěvou žádný pro-
blém, druhá skupina  strávila čekáním v řadách přes tři ho-
diny. Leč raději čekat déle, než se nedočkat a vynechat nejen 
cenné musejní a galerijní expozice, ale zejména Cappellu Sis-
tinu, známou hlavně úžasnými freskami Michelangelovými. 
V odpoledních hodinách následoval přesun přes vrcholek 
Gianicolo s jezdeckým pomníkem Giuseppa Garibaldiho do 
Trastevere, kde nás čekal oběd  - vyhlášená římská pochout-
ka trippa (dršťky). Po zaslouženém odpočinku následoval 
odpolední program: prohlídka raně křesťanské basiliky San 
Crisogono s podzemím, vzdálený barokní kostel San Fran-
cesco a Ripa s Berniniho sochou blahoslavené Ludovicy Al-
bertoni, San Nicola in Carcere pod Kapitolem, Isola Tiberina 
s kostelem San Bartolomeo, původně zasvěceným českému 
světci svatému Vojtěchu a pak už jen úprk „domů“. 

Úterní dopoledne bylo určeno k návštěvě basiliky Santa 
Maria in Ara coeli a Musei Capitolini na římském Kapitolu. 
Překrásný chrám s vysokými schody a museem napěchova-
ným antickými sochami, mozaikami a malbami. Po obědě 
pak Forum Romanum s Palatinem a s málokdy přístupnou 
Santa Francesca Romana. Poté přišel čas na basiliku San 
Clemente a její rozsáhlé podzemí, kde kromě fresek a pozů-
statků původního chrámu, Mithrovy svatyně a římské vily 
lze navštívit i hrob slovanského věrozvěsta svatého Cyrila.

Ačkoliv si to mnozí přáli, ani středa nebyla odpočinkovým 
 dnem; spíš naopak. Ranním úprkem došli všichni do mu-
sea v Palazzo Venezia, posléze k basilice Santa Maria sopra 
Minerva s nejzachovalejší gotickou výzdobu v celém Římě 
a především do Pantheonu, stavby odolávající zubu času 
přes dva tisíce let, která nejednoho ohromí svou velikostí 
(vešla by se do něj desetipatrová budova). Následoval pře-
sun na Piazza Navona, které má svůj tvar odvozen od pů-
vodního Domitiánova stadionu. Následoval malý a zaslou-
žený odpočinek, ale chození nebylo u konce, pokračovalo  
se ke Castel Sant‘Angelo (původně Hadriánovu mauzoleu).

Expedice ROMA MMXV

Hromadné foto v Koloseu - druhá skupina
První skupina odpočívá na Pizza Navonna

Pohled z Fora Romana
Všechna fota: archiv Z. Paly

Hromadné foto v Koloseu – 
druhá skupina

První skupina odpočívá 
na Pizza Navonna
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 Druhá skupina byla odměněna návštěvou musea Ara Pa-
cis Augustae (tedy oltáře míru Augustova). V odpoledních 
hodinách program pokračoval návštěvou pitoreskního mu-
sea antických soch Givanniho Barracca, vzniklého ze sbírek 
tohoto milovníka umění, Campo dei Fiori se sochou zde upá-
leného Giordana Bruna, kostela Il Gesú, který je významný 
především jako vzor pro barokní architekturu po Trident-
ském koncilu. Následovala Fontana di Trevi, které ubírala  
na kráse probíhající rekonstrukce a ještě Palazzo del Quiri-
nale, původně sídlo papeže a dnes prezidenta, který právě 
projížděl kolem. A pak už jen v podvečerních hodinách pře-
chod do hostelu. 

Ve čtvrtek následovala prohlídka nejvýznamnějších 
křesťanských památek města - San Croce in Gerusalemme, 
papežská basilika San Giovanni in Laterano s překrásnou 
křížovou chodbou a baptisteriem, klášter Santi Quattro Co-
ronati s úžasnými freskami v Cappella San Silvestro,  nád-
herná mozaika v basilice Santa Maria in Domnica, kostel 
San Stefano Rotondo, ale také jedna z nejvýznamnějších an-
tických památek Říma - Terme Caracalla, kde bylo sice kom-
plikované domluvit volný vstup, ale povedlo se. Po návštěvě 
těchto největších lázní antického Říma následoval přesun  
k pyramidě Gaia Cestia pod Aventinem, kde se účastníci do-
čkali zaslouženého odpočinku a oběda. Po obědě pochod  
na vrcholek Aventin s několika basilikami, mezi nimiž vyni-
ká Santa Sabina, až na Forum Boarium, kde se vedle velice 
dobře zachovalých antických památek (tempio di Portunus 
či Arco di Giano) nachází i raně křesťanská basilika Santa 
Maria in Cosmedin s velmi zajímavou kryptou. Čtvrteční 
pouť zakončila prohlídka basiliky San Giorgio in Velabro, 
která vyniká zejména nepravidelným půdorysem. 

Pátek byl konečně do jisté míry odpočinkovým dnem.  
Na pořadu byla návštěva nedalekého musea v Palazzo Massi-
mo alle Terme, kde je k vidění množství antických soch, mo-
zaik a především famózní a  skvěle zachovalé fresky z růz-
ných starověkých římských vil. Plánovaná návštěva Termae 
Diocletiani byla omezena pouze na návštěvu basiliky Santa 
Maria degli Angeli e dei Martiri, která vznikla přestavbou 
části těchto lázní; následoval přechod do nedalekého ba-
rokního kostela Santa Maria delle Vittoria, kde je k vidění 
zřejmě nejznámější z Berniniho soch - Extáze svaté Terezie  
z Ávily. První skupina pak pokračovala k Palazzo Barberini 
na výstavu „Da Guercino a Caravaggio“. Druhá skupina mís-
to toho navštívila museo Cappuccini s kapucínskou kryptou 
a kostelem. Po obědě následoval pomalý přesun do pár kilo-
metrů vzdálené Villa Borghese (museum a galerie s rozsáh-
lými uměleckými sbírkami umění od antiky až po 19. století) 
a do poněkud vzdálenější Villa Giulia. Ta  kromě nádherné 
renesanční architektury skýtá možnost zhlédnout i jed-
ny z nejrozsáhlejších sbírek etruského umění v Itálii. Poté  
se všichni vydali parkem k Villa Medici s přilehlým kostelem 
Santissima Trinita dei Monti, pod nímž se nachází rozlehlé 
stejnojmenné schodiště (označované jako Španělské schody) 
a odtud to bylo už jen kousek na Piazza del Popolo, kde se 
nachází Santa Maria del Popolo s úžasnými malbami uvnitř.

Sobotní ráno začalo znovu pěším úprkem se zastavením 
u basiliky San Giovanni a Porta Latina a v nedalekém mu-
seu della Mura, mapujícím historii římských hradeb. A pak 
už následovala šestikilometrová procházka po Via Appia, 
během níž jsme navštívili či alespoň viděli další kostely, 

basiliku San Sebastiano s katakombami, Stadio Massenzio, 
několik mausoleí, základy římské vily s lázněmi, a prošli  
se kolem desítek náhrobků. Poté autobusem do římské čtvrti 
zvané EUR, známé především výstavbou z období fašistické 
Itálie. Ale den neskončil a na programu byla Ostia Antica. 
Vlak nás odvezl do šestnáct kilometrů vzdálené Ostie, kde 
je výjimečně zachovalé antické město s množstvím mozaik, 
fresek a specifických staveb, jakými je Mithrea, soukromé  
a veřejné lázně, chrámy, divadlo, zachovalé nálevny či ve-
řejné latríny. Úžasný zážitek byl umocněn objevem „veřejně 
nepřístupných“ a zvláštně vymalovaných toalet, které patří  
k objektu Terme dei Sette Sapienti, tedy lázní sedmi mudrců. 
Poslední navštívenou památkou dne byla neobyčejně rozleh-
lá basilika San Paolo Fuori le Mura.

Neděle byla dnem odjezdu a tak byl program omezen již 
jen na poslední památku - L‘Anfiteatro Flavio, obecně zná-
mou podle kolosální sochy císaře Nerona jako Colosseo (dnes 
nejnavštěvovanější památka Říma).

Výčet navštívených památek není úplný. Doporučuji ote-
vřít webové stránky://EXKURZE-FFOU.webnode.cz, kde 
je podrobný itinerář. Na závěr zbývá vyslovit poděkování ve-
dení filosofické fakulty a katedry dějin umění za vystavení 
průvodních listin pro studenty i pedagogy, díky nimž každý 
účastník ušetřil několik desítek euro za vstupné. A samozřej-
mě děkujeme všem zúčastněným studentům za výdrž a vy-
tvořenou výbornou atmosféru. 

Zdenek PALA

Pantheon – interiér
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K 85. narozeninám Oty Filipa

Devátého března 2015 se v bavorském 
Murnau dožívá svých půlkulatin vy-
nikající prozaik a publicista, rodák 
ze Slezské Ostravy, autor evropského 
přesahu, který píše česky a německy, 
má přirozenou autoritu v české a ně-
mecké literatuře a kultuře. Ota Filip 
se po vynucené emigraci v roce 1974 
uplatnil v zemi, která mu dala nové 
občanství, dosáhl vážnosti a uznání 
jako spisovatel a publicista, jenž pravi-
delně píše pro Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung, Die Welt a Die Zeit. Byl  
a je se zájmem čten a diskutován, 
neboť se nikdy netajil svými osobi-
tými a někdy až kontroverzními ná-
zory, odporem k politickým gestům 
a mytizaci exilového vykořenění.  
Jeho spisovatelská dráha od prvo-

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

tiny Cesta ke hřbitovu (1968) až po 
Sedmý životopis (2000) a Osmý čili 
nedokončený životopis (2007) je ja-
kýmsi románovým curriculum vitae, 
plným tragických zvratů, osudových 
ztrát a omylů, nucených odchodů  
a rozhodnutí, v nichž ale nechybí nad-
sázka, humor a sebeironie. V životě  
a díle Oty Filipa se objevují tři „ška-
redé středy“, které mohutně zasáh-
ly do jeho zauzlovaného života, a to 
březen 1939, únor 1948 a srpen 1968. 
K nabytým zážitkům a traumatům 
se ve své prozaické tvorbě opakova-
ně vrací, stejně jako k místům, která 
důvěrně poznal.  Jsou jimi dvojměstí 
Moravská a Slezská Ostrava, spoje-
né s dětstvím a dospíváním (Cesta 
ke hřbitovu, Nanebevstoupení Loj-

Spisovatel Ota Filip velmi uvítal za-
ložení filozofické fakulty v Ostravě, 
kde strávil velkou část svého života. 
V devadesátých letech, dokud byl plně 
zdráv, nás poctil několika návštěvami  
a přednáškami v děkanském cyklu Se-
tkání s osobností.

Eva MRHAČOVÁ

zka Lapáčka ze Slezské Ostravy), 
dále Praha, křižovatka národních  
a evropských dějin (Kavárna Slávia),  
a Murnau, místo spojené  s Vasilijem 
Kandinským a moderním uměním  
(román 77 obrazů z ruského domu), 
stejně  jako s autorovou  životní re-
kapitulací, pokorou a smířením 
(Sedmý  a Osmý životopis,  Sousedé  
a ti ostatní). 

Pane Oto Filipe, přejeme Vám 
hodně síly a zdraví, abyste dále kaž-
dodenně psal, jak je to u Vás zvykem, 
abyste nás dál vedl svými „cestami“ 
a „uličkami“ a Vaše texty nás oboha-
covaly a provokovaly k dalším exis-
tenciálním a dějinným zamyšlením.

Svatava URBANOVÁ

Profesorka Lenka Vaňková zvolena 
členkou Mezinárodní vědecké rady 
v Mannheimu

Nový rok 2015 je pro katedru germanistiky ve znamení 
úspěchu. Vedoucí katedry, profesorka Lenka Vaňko-
vá, byla zvolena členkou Mezinárodní vědecké rady 

Institutu pro německý jazyk v Mannheimu. Tento institut 
(Das Institut für Deutsche Sprache) v Mannheimu existu-
je od roku 1964 a je dnes nejvýznamnějším neuniverzitním 
pracovištěm germanistického světa. Věnuje se výzkumu 
a dokumentaci němčiny, a to především s ohledem na její 
současné užívání. Institut vydává publikace a příručky, or-
ganizuje konference a disponuje velkou knihovnou a jazy-
kovým korpusem.

Mezinárodní vědecká rada byla v Mannheimu založena pře-
devším kvůli navázání a udržování vědeckých kontaktů insti-
tutu s univerzitními a vědeckými pracovišti doma a v cizině. 
Má 40-60 členů a skládá se z významných  odborníků v oblas- 
ti germanistiky, a to jak z německy mluvících zemí, tak i ze 

zahraničí, především 
z evropských zemí, ale 
i z USA, Číny, Ruska  
nebo Japoska. Členství 
v této Mezinárodní vě- 
decké radě vzniká vol- 
bou  na doporučení ve-
dení Institutu  a před-
stavuje pro zvolené vel-
ké vyznamenání.

Členství v Mezinárodní vědecké radě, udělované domácím 
a zahraničním germanistům, kteří jsou známi ve svém obo-
ru,  svědčí také o značné prestiži  jejich pracoviště. 

Paní profesorce přejeme v této funkci mnoho badatel-
ských úspěchů! 

                                                              Eva Maria HRDINOVÁ 
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Španělský kulturní týden v Ostravě
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Ve dnech 2. – 8. března 2015 pořádalo 
bilingvní gymnázium Hladnov další 
ročník Španělského kulturního týdne  
v Ostravě. Ačkoliv se katedra 
romanistiky na organizaci nepodílela, 
ostravští studenti hispanistiky a jejich 
učitelé mezi účastníky nechyběli. 

Celý týden byl koncipován jako setkávání 
se se španělskou kulturou z nejrůznějších 
úhlů pohledu. Pomyslných programových 
vrcholů bychom v rámci týdne našli více. 
Prvním z nich byla bezesporu úterní pre-
miéra adaptace slavného barokního dra-
matu La vida es sueño Pedra Calderóna 
de la Barky, kterou herci z bilingvního 
gymnázia nastudovali v zajímavé úpravě 
a děj i scénografii přemístili do dalekého 
Japonska. Autorem přebásnění i koncepce 
převedení divadla do verze Onna Kabuki  
je profesor gymnázia Hladnov, José Anto-
nio Rojo Gutiérrez, který s naší katedrou 
pravidelně spolupracuje. 

Dalším z vrcholů týdne byla páteční pre-
zentace knihy současného španělského 
autora žijícího v Praze Davida Llorenta Te 
quiero porque me das de comer. Autor vtip-
nou formou představil svůj již pátý román 
zaplněné posluchárně, v níž opět nechyběli 
studenti ani učitelé ostravské katedry roma-
nistiky.

V pátek večer pak v aule OU probě-
hl koncert španělského violoncellis-
ty Dasiela Forcadeho, který je stážistou  
ve třídě prof. Jana Hališky z fakulty umění 
OU. Po něm proběhlo neformální setkání 
zástupkyně gymnázia Hladnov, Ivany Fre-
itagové, člena katedry romanistiky, Jana 
Mlčocha, a delegace španělského velvy-
slanectví v čele s Jeho Excelencí Pedrem 
Calvo Sotelem, který následujícího dne  
za přítomnosti primátora města Ostravy, 
Tomáše Macury, zahájil 7. ročník festivalu 
studentských divadel, jenž velmi vydařený 
Týden španělské kultury v Ostravě uzavřel.  
Na něm se prezentovala všechna bi-
lingvní gymnázia v České republice  
a jejich studenti ukázali, že výuka španěl-
štiny na středních školách neustále stoupá 
a je o ni velký zájem. Jsme rádi, že velkou 
část absolventů těchto škol můžeme vždy  
v září uvítat jako čerstvé posluchače katedry 
romanistiky. 

                                            Jan MLČOCH
Jan Mlčoch, Pedro Salvo Sotelo,  

Jan Hališka, Ivana Hališková, 
Pilar Barrero  

Fota: archiv gymnázia Hladnov

Představení La vida es sueño 
(Onna Kabuki)
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Vystoupení významné vědecké a pedagogické 
osobnosti na Filozofické fakultě OU

Dne 5. března obhájil Dr. Robert Antonín, odborný 
asistent katedry historie FF OU,  na Filozofické fa-
kultě Masarykovy univerzity v Brně svou habilitační 
práci  s názvem  Ideální panovník českého středověku 
(Kulturně historická skica z dějin středověkého myšle-
ní). Blahopřejeme! 

Dne 25. března obhájil Dr. Petr Hrtánek, odborný 
asistent katedry české literatury a literární vědy FF 
OU, před vědeckou radou FF OU svou habilitační 
práci na téma Literární apokryfy v novější české próze 
(Hledání architextu). Blahopřejeme! 

ROSTEME!!!

myšlenku, že hodnoty a etičnost existují 
mimo jedince, neboť se vytvářejí zejmé-
na uvnitř kultury a společnosti. Tyto 
externí obsahy se usazují v osobnosti  
v průběhu výchovy, socializace, akultu-
race atd. Takové stanovisko v psychologii 
odráží širší filosofické pojetí, označované 
jako hodnotový (etický) transcendenta-
lismus. Na opačném pólu stojí koncep-
ce, která uplatňování dobra a mravnosti 
považuje za imanentní kvalitu lidské při-
rozenosti. Člověk je tvůrcem veškerých 
lidských hodnot včetně etických a morál-
ních, čímž potvrzuje vlastní individuální 
a společenské bytí. Tato pozice je známa 
jako hodnotový empirismus. 

Docent Cakirpaloglu uvedl zajíma-
vé příklady stěžejních psychologických 
doktrín o přirozenosti člověka – kla-
sickou psychoanalýzu (podle S. Freuda  
je inherentním jádrem člověka zlo),  neo-
behaviorismus (např. B. F. Skinner tvrdí, 
že člověk je v podstatě neutrální) a hu-
manistickou psychologii (A. H.  Maslow 
a  C. R. Rogers nepochybují o vrozeném 
dobru člověka, který je rovněž tvůrcem 
vlastních hodnot). 

Celou přednáškou prostupoval důraz 
na význam komplexního psychologické-
ho pojetí člověka, k  němuž podstatným 
způsobem přispívá psychologická teorie 
pole, Jungova analytická psychologie  
a také sociálně kognitivní perspektiva  
A. Bandury. 

V závěru autor přiblížil svůj pohled  
na očekávaný přínos integrujícího kom-
plexního pojetí člověka, jenž v psycholo-
gii spočívá zejména v prohloubení vědec-
kého přístupu k složité povaze osobnosti, 
podpořeného dalším sbližováním dílčích 

ideově příbuzných teorií. Současně s po-
krokem v psychologickém poznání člově-
ka lze očekávat zintenzivnění trendu no-
vých integrujících modelů v psychoterapii 
a zvýšení efektivity léčby komplikova-
nějších nežádoucích psychických stavů.  
Je také pravděpodobné, že integrující po-
jetí člověka přispěje k postupnému sblíže-
ní etických pozic empirismu a transcen-
dentalismu v psychologii. 

Součástí vystoupení byla i diskuse, do 
níž se zapojili studenti i učitelé. Na padesát 
účastníků přednášky odcházelo s pocity 
naplněného očekávání, obohaceno o mno-
ho zajímavých a podnětných informací.

       Karel PAULÍK

Katedra psychologie Filozofické 
fakulty OU se dlouhodobě snaží 
umožnit studentům, akademickým 
pracovníkům i ostatním zaměst-
nancům setkání s inspirativními 
osobnostmi současné psychologie. 
Tentokrát přijal naše pozvání  
významný odborník působící na UP 
 v Olomouci v oboru klinické psy- 
chologie – doc. PhDr. Panajotis Ca-
kirpaloglu, DrSc., který dne 26. února 
2015 přednášel na téma „Integrující 
pojetí člověka v psychologii“. 

Problémy integrace patří v psychologii 
přes svou nespornou náročnost k aktuál-
ním tématům. Jejich uchopení vyžaduje 
důkladnou znalost teorie v celé její roz-
manitosti a složité historické podmíně-
nosti a orientaci v různých názorových 
proudech.

Ke klíčovým otázkám, jimiž se před-
nášející zabýval, patřil problém lidské 
přirozenosti, který analyzoval jednak 
morální hlediska, jednak hlediska pří-
slušných vývojových dynamismů. Obě 
zmíněná hlediska vyvolávají polemiky  
a koncepční rozpory mezi psychology, 
kteří k nim zaujímají stanoviska zejména 
ve svých teoriích osobnosti.     

Studium  lidské přirozeností vyžaduje 
mimo jiné i objasnění původu nejvyšších 
psycho-sociálních a spirituálních dy-
namismů osobnosti, zejména působení 
individuálních hodnot a etických zásad. 
Pokud jde o morální aspekt, lze v psy-
chologii nalézt tři v zásadě neslučitelné 
předpoklady: člověk je imanentně dob-
rý, zlý nebo eticky neutrální. Náš host 
připomenul psychology deklarovanou 

Docent 
Cakirpaloglu

Robert AntonínPetr Hrtánek

Tyto zprávy nás těši o to víc, že každá z obou habilitačních přednášek získala 100 % hlasů členů vědecké rady.    Redakce Listů FF
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7. 4. v 18:00 Vrh kostek aneb Za vědeckou 
knihovnu v centru!

Oslavte s námi Den vzdělanosti: četbou, 
vrhem kostek, okrašlováním a podporou 
vzniku nové vědecké knihovny v centru 
města na základě regulérní architektonické 
soutěže. Přijďte se pobavit i poučit  
s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu 
a putujte s námi od virtuálních základů 
tzv. Černé kostky až k současnému sídlu 
vědecké knihovny. Akce by měla neotřelou 
formou poukázat na smutný fakt, že tato 
významná kulturní instituce v Ostravě 
již desítky let sídlí (živoří) v provizorních 
a nevyhovujících prostorách, stejně jako 
na závažnou skutečnost, že krajský úřad 
plánuje její přesun na soukromý firemní 
pozemek do Dolní oblasti Vítkovice, kde 
by se tato stavba realizovala bez patřičné 
architektonické soutěže. O možných 
negativních dopadech takového kroku není 
vedena širší společenská diskuse, zejména  
o perspektivě, že by tento přesun významně 
přispěl k dalšímu vylidňování (skomírání) 
městského centra. Na tento fakt shodně 
upozorňovali všichni odborníci přizvaní 
na nedávnou debatu o budoucnosti centra, 
která se konala v Divadle loutek.
Sraz v 18:00 na parkovišti naproti Domu 
kultury města Ostravy.

20. 4. v 17:00 Pavel Noga: Design na cestě. 

Přednáška o současných podobách designu, 
prezentace knihy

22. 4. v 18:00 Jiří Černý: Jan Werich

Známý český hudební kritik Jiří Černý 
debatuje o Janu Werichovi

29. 4. v 18:00 Martin Strakoš: Srdce 
města, jeho choroby a léčba. 
Nad otázkami týkajícími se center měst 
nejen na příkladu Ostravy. 

Přednáška známého historika umění. 
Vylidňování center měst, jejich nárůst 
či smršťování, exploatace význačných 
historických sídel turistickým průmyslem, 
nárůst dopravního zatížení a úpadek 
tradiční struktury bydlení, obchodů a služeb 
představují problémy obecného charakteru  
v převážné části současných městských 
sídel. Přednáška se zaměří na mapování 
toho, jaké zásahy navrhovali architekti, 
urbanisté a další veřejní představitelé  
ve prospěch zachování důležité role center 
měst od počátku 20. století do současnosti. 
Na příkladech lokálního i evropského 
kontextu autor doloží různé strategie  
rozvoje a transformace městských jader  
v měřítku maloměst i metropolí.

 Ilona ROZEHNALOVÁ

Vyšla pěkná knížka
Karla Kovalová
Černošská feministická literární kritika 
Výbor z teoretických statí afroamerických kritiček

Pro české čtenáře americké literatury není 
asi žádným tajemstvím, že Toni Morrisonová  
je jednou z nejpřekládanějších černošských au-
torek.  Ale možná je překvapí, že tato literatura 
je součástí literárního kánonu jen díky černoš-
ským kritičkám. V knize se dovědí, jak se čer-
nošská feministická literární kritika utvářela, 
proč v akademickém diskurzu zaujímá výji-
mečné postavení a v čem se odlišuje od literár-
ní kritiky bílých feministek či bílých a černých 
mužů.  Kniha představuje průřez černošskou 
feministickou literární kritikou od 70. let 20. 
století po léta devadesátá s cílem postihnout 
její nejdůležitější témata a problémy. Čtenář 
zde nalezne kapitolu pojednávající o celkovém 

vývoji subjektu a deset esejů předních afroamerických kritiček, jejichž přínos před-
stavují a uvádějí do kontextu krátké medailony. Vybrané statě přinášejí čtenářům nový 
pohled na čtení černošské ženské literatury a seznamují je s novými teoriemi a přístu-
py, které ovlivňují kritický pohled na literaturu. Čtenář se zde například doví, co zna-
mená teorie „mluvení v jazycích“ a v čem spočívá „americká mluvnice utrpení“, která 
přepisuje Lacanův symbolický řád bílých otců.  Kniha zcela jistě obohatí nejen čtenáře 
se zájmem o americkou literaturu a literární vědu, ale i ty se zájmem o genderová, 
feministická a černošská studia. Její recenzentka Libora Oates Indruchová o knize na-
psala: „Černošská feministická literární kritika představuje vnesením nového inter-
sekcionálního pohledu nesmírně důležité obohacení pro celá česká genderová studia.“

Autorka knihy, Karla Kovalová, absolvovala doktorská studia na americké Drew 
University a ve své publikační činnosti se věnuje černošské literatuře.

(Vydalo pražské sociologické nakladatelství SLON ve spoluedici s Filozofickou 
fakultou Ostravské univerzity)

                                                                                     Autorku vyzpovídala  Jana BOLKOVÁ

Z programu Fiducie na měsíc březen

Studia Hageciana I. - Jan Linka 
Soubor jedenácti studií představuje první monografii věnovanou Kronice české 
Václava Hájka z Libočan (1541), jednomu ze základních děl starší české literatury. 
Hájkova kronika byla až do 19. století jednou z nejčtenějších českých knih vůbec, 
čerpali z ní mnozí novodobí čeští spisovatelé a básníci a i pro dnešní historiky stá-
le zůstává zdrojem cenných informací. Základem studií byly příspěvky přednesené  
na konferenci „Na okraj Kroniky české“, konané v ÚČL AV ČR v listopadu 2013. Auto-
ři se zamýšlejí nad historickými, literárními a jazykovými aspekty kroniky – zabýva-
jí se přírodními a archeologickými lokalitami, které Hájek znal, zeměpisnými názvy, 
Hájkovou interpretací husitského a pohusitského období, závislostí Jiráskových Sta-
rých pověstí českých na Hájkovi apod. Vázaná, 256 str. 
Kompendium gramatiky hebrejského jazyka – Benedikt Spinoza 
Compendium grammatices linguae hebraeae je jedním z posledních děl nizozem-
ského filosofa Benedikta Spinozy (1632–1677). Téma prapůvodní dokonalosti jazyka, 
historicko-kritický přístup k náboženské tradici, ale také filosofova základní ontolo-
gická koncepce, to vše je zde syntetizováno do nového celku. Studium tohoto spisu 
zprostředkovává čtenáři neobvyklý pohled na Spinozovo myšlenkové dílo, zejména 
pokud jde o některé motivy z židovské tradice v něm obsažené. Zároveň představuje 
zajímavý dokument jazykovědy 17. století, který je v řadě aspektů srovnatelný s do-
bovými lingvistickými projekty, ať již se jedná o univerzální gramatiku port-royal-
ské školy, nebo o umělé jazyky vytvořené na filosoficko-logickém základě. Vychází  
v edici Judaica. Vázaná, 196 str.                                                       

Připravila Eva MRHAČOVÁ

Z publikací nakladatelství ACADEMIA 
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Emeritní  a hostující profesoři Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě
Od roku 2005 přiznává děkan/dě-
kanka Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě významným 
představitelům oborů, kteří zamýšlí 
pokračovat ve vědecké práci na fa-
kultě i po skončení svého pracovního 
poměru, čestný titul emeritního pro-
fesora. Titul je udělován na základě 
návrhu příslušné katedry a souhlas-
ného vyjádření Vědecké rady Filo-
zofické fakulty Ostravské univerzity. 
Ze strany fakulty je to symbolické 
ocenění odborných i lidských kvalit 
renomované osobnosti, jejímž  cílem 
je zachování kontinuity a prestiže da-
ného oboru. 

Kolegium děkana Filozofické fa-
kulty Ostravské univerzity v Ostravě 
schválilo novou, reprezentativní po-
dobu dekretu emeritního profesora, 
který z rukou děkana profesora Aleše 
Zářického obdrželi na zasedání Vě-
decké rady Filozofické fakulty dne 25. 
března jak nově jmenovaný emeritní 
profesor, folklorní komparatik, dia-
lektolog prof. PhDr. Karel Kadłu-
biec, DrSc., tak  stávající emeritní 
profesoři.

Prvním emeritním profesorem FF 
OU byl v roce 2005 na základě návr-
hu katedry slavistiky jmenován prof. 
PhDr. Jiří  Damborský, DrSc., za-
kladatel katedry polonistiky a fol-
kloristiky a jednooborového studia 
oboru Polský jazyk. Jeho vědeckým 
zaměřením byla jazyková konfron-
tace polského jazyka s jinými jazyky. 
Pan profesor zemřel v roce 2013.  

V roce 2009 byli emeritními pro- 
fesory jmenováni fonetik, fonolog, 
rétorik a sociolingvista prof. PhDr. 
Jaroslav Hubáček, CSc., z katedry 
českého jazyka (zároveň první rek- 
tor Ostravské univerzity, násled- 
ně děkan FF OU) a prof. 
PhDr. Jiří Svoboda, DrSc., z ka-
tedry české literatury a literární 
vědy, zakladatel Ústavu pro regio-
nální studia Ostravské univerzity  
v Ostravě. Jeho vědeckým zaměřením  
je literatura 19.a 20. století a regionál-
ní literatura. 

V roce 2010 byla jmenována eme-
ritní profesorkou prof. PhDr. Marie 

Krčmová, CSc., z katedry českého 
jazyka. Sférou jejího badatelského zá-
jmu je fonetika, fonologie,  stylistika 
a rétorika.

V roce 2011 byl emeritním profeso-
rem jmenován lexikograf, autor nej-
většího jednosvazkového oboustran-
ného Velkého anglicko-českého  
a česko-anglického slovníku (Leda, 
2007)  Josef Fronek, M.A., PhD.,  
z katedry anglistiky a amerikanis- 
tiky.

HOSTUJÍCÍ PROFESOŘI 
FF OU 

Na zasedání Vědecké rady Ostravské 
univerzity převzali  dne 25. března 
dekrety i nově jmenovaní hostují-
cí profesoři Ostravské univerzity.   
S účinností od 1. ledna 2015 na dobu 
pěti let byli hostujícími profesory Os-
travské univerzity ustanoveni: 

V oboru Historie: 

Univ.-Doz. Mag. Dr. Dana Cerman- 
Stefanová, Institut  für Geschichte 
Universität Wien

Univ. Prof. Mag. Dr. Markus Cer-
man, MSc, Institut für Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte Universität 
Wien
  
prof. PhDr. Dušan Škvarna, Ph.D.,   
z katedry historie Filozofické fakul-
ty Univerzity Mateja  Bela  v  Banské 
Bystrici.
  
V oboru  Francouzská literatu-
ra:  

prof. PhDr. Zuzana  Malinovská, 
CSc., Inštitút romanistiky Filozofické 
fakulty Prešovské univerzity.

V oboru Francouzština ve sféře  
podnikání: 

prof. Guy–Armel Le Blanc z Breta-
ně.

                                                                                                                         
Jana  BOLKOVÁ

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Přebírání dekretu emeritního profesora: 
prof. Karel Kadłubiec (nahoře), 
prof. Jaroslav  Hubáček, 
prof. Josef  Fronek
prof. Jiří Svoboda

Přebírání dekretu hostujícího profesora: 
prof. Markus  Cerman (dole)
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Den s překladem oslavil desáté narozeniny! 

V úterý dne 16. 3. proběhl jubilejní, desátý roč-
ník významné fakultní akce Den s překladem.  
Je obvyklé, když se při takovýchto jubileích 

připomenou úspěchy, kterých bylo dosaženo – první 
ročník proběhl v akademickém roce 2005/2006 a od 
vzniku byl podporován doc. PhDr. Evou Mrhačovou, 
CSc., která zastávala funkci děkanky během prvních 
pěti ročníků soutěže. Při VI. ročníku soutěže v září 
2010 záštitu převzal nynější děkan Filozofické fakul-
ty, prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. Oba byli v úterý 
přítomni – prof. Zářický přednesl úvodní pozdravení 
a předal čestná uznání, doc. Mrhačová byla přítomna 
jako čestný host společně s PhDr. Milanem Hrdličkou, 
duchovním otcem soutěže. O koordinaci soutěže  
se po celou dobu jejího trvání stará anglistka dr. Re-
nata Tomášková.

Během deseti ročníků soutěže bylo přihlášeno více 
než 1 200 překladů z celé řady univerzit. Soutěžící 
studenti překládali do češtiny odborné a beletristické 
texty z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělšti-
ny, ruštiny, polštiny, portugalštiny a italštiny; od VII. 
ročníku soutěže se stala jedním z kmenových jazyků 
soutěže také latina. Výstupem prvních pěti ročníků 
bylo vydání sborníku Translatologica Ostraviensia, 
počínaje VI. rokem je každý ročník soutěže uzavírán 
vydáním výboru z nejlepších studentských překladů 
(s názvem Den s překladem VI–IX). Našemu fakultní-
mu projektu Den s překladem byla roku 2009 udělena 
EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL za rok 2009.

Přednášejícími letošního ročníku Dne s překladem 
byli i v tomto roce hosté, které lze v oblasti translato-
logie považovat za kapacity: PhDr. Jarmila Emmerová 
(FF UK) vystoupila s příspěvkem, v němž shrnula 
odborné i osobní poznatky ze své dlouholeté překla-
datelské praxe, prof. Jiří Munzar (FF MU) přispěl také 
praktickými příklady překladů z oblasti teatrologické 
z děl Henrika Ibsena. Profesor Jan Čermák (FF UK), 
laureát Ceny Josefa Jungmanna, přednesl příspěvek 
o překladu Kalevaly spisovatelem Josefem Holečkem. 
Emília Peréz, Ph.D., z univerzity v Nitře vystoupila 
s podnětným příspěvkem z oblasti audiovizuálního 
překladu. Po ukončení přednáškové části Dne  
s překladem pokračoval odpolední blok v rámci tzv. 
překladatelských dílen, na nichž studenti jednotli-
vých jazykových kateder diskutovali nad soutěžními 
příspěvky.     

Redakce časopisu Listy FF přeje Dni s překladem  
do příštích deseti let mnoho dalších zajímavých 
hostů, kvalitních studentských překladů a pozornosti 
nejen z řad akademické obce.

Roman POLÁCH
student FF

Ilustrativní fota ze Dne s překladem (přednáškový sál, 
hodnotící komise, předávání čestného uznání děkanem 
FF OU, prof. Alešem Zářickým)

Fota: Roman POLÁCH
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

Bc. Martin Kafka je absolventem dvouoborového bakalářského 
studijního oboru Filozofické fakulty Ostravské univerzity 
Francouzský jazyk a literatura – Španělský jazyk a literatura 
(2009). Od dětství se věnoval ragby, v němž dosáhl nejvyšších 
sportovních met. Kdyby se narodil v jiné zemi, byl by s největší 
pravděpodobností velkou hvězdou. Nejen kvůli hráčskému umění, 
ale i kvůli rodinnému spříznění s  Franzem Kafkou. 

Martin Kafka byl dlouhá léta oporou českého reprezentačního 
ragbyového týmu. Díky svým hráčským kvalitám působil v nejvyšší 
soutěži francouzské, španělské a japonské ragbyové ligy, kde 
patřil ke klíčovým hráčům. V letech 2007 - 2013 byl koučem české 
ragbyové reprezentace, do roku 2012 zastával i pozici sportovního 
ředitele České ragbyové unie. Nyní působí na Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR.  

Jana BOLKOVÁ

Martin Kafka 

jazyky, díky kterým jsem mohl vystu-
dovat francouzskou a španělskou filo-
logii na Vaší/naší fakultě a univerzitě. 

Ragby není u nás příliš populárním 
sportem.  Vy jste se propracoval  
na pozici  nejlepšího hráče fran-
couzské, španělské i japonské  
ragbyové ligy. Jaká byla Vaše cesta  
z malého klubu v Říčanech na ten-
to pomyslný sportovní Olymp? 

Je pravdou, že ragby není v ČR příliš 
populární, na druhou stranu tu má 
skoro stoletou tradici. Již v roce 1926 
ho do Československa přinesl spiso-
vatel Ondřej Sekora, který působil  
ve Francii jako korespondent jedněch 
českých novin. Jeho úkolem bylo psát 
reportáže z Tour de France. Při této 
příležitosti poznal ragby, zamiloval 
se do něho, přeložil první pravidla 
do češtiny, založil Československou 
ragbyovou federaci a stal se i prvním 
československým rozhodčím. Popu-
laritu tedy ragby u nás nemá, tradici 
ovšem ano. Navíc ragby je již od 19. 
století v anglosaských zemích důle-
žitou složkou  výchovy džentlmenů, 
což se možná jeví jako protimluv. Ra-

gby je u nás vnímáno spíše jako „suro-
vý“ sport. Právě proto, že zde dochází  
ke kontaktu, musí se hráči chovat dis-
ciplinovaně, přísně dodržovat pravi-
dla, udržovat sebekontrolu a ctít sou-
peře. To jsou vlastnosti a dovednosti, 
bez nichž by kontaktní sport nešel 
provozovat, a bez kterých se žádný 
skutečný džentlmen neobejde.  

Musím Vás ale trochu poopravit, 
byť jsem hrál nejvyšší profesionální 
soutěže ve Španělsku, Francii a Japon-
sku, pozici nejlepšího hráče (nejpro-
duktivnějšího) jsem měl pouze ve Špa-
nělsku. Má cesta začala v Říčanech, 
kdy jsem se ve dvanácti letech rozhodl 
věnovat ragby profesionálně a jedinou 
možností bylo působení v zahrani-
čí. Od té doby pro mě existoval pou-
ze sport a škola. Nikdy jsem nekouřil  
a nepil alkohol, což mi zůstalo do-
dnes. V devatenácti letech přišla šan-
ce - nabídka z druholigového klubu 
Tecnidex Valencia, kterou jsem přijal. 
Pak si mě všimli v madridském týmu 
Moraleja Alcobendas, se kterým jsme 
hráli dokonce i Evropský pohár, kde 
jsem zaujal francouzský klub Castres 
Olympique. Tato sezóna pro mě ale ne- 
byla moc šťastná, protože jsem 

Jak jste se dostal k ragby? 

Narodil jsem se v Praze, kde jsem pro-
žil rané dětství. Rodiče nechtěli, aby-
chom si hráli na betonovém sídlišti 
mezi auty, hledali nějaké místo za Pra-
hou - s přírodou a zdravým prostře-
dím. To nalezli v Říčanech, kam jsme  
se v mých sedmi letech přestěhovali. 
Za to, že jsem se začal věnovat rag-
by, vděčím tomuto městu, své učitel-
ce v 1. třídě a sobě. Říčanům proto,  
že ragby je tu „národním“ sportem  
a říčanským občanem se člověk stává,  
až když projde ragbyovým klubem. 
Paní učitelce proto, že rodičům dopo-
ručila, aby mě na tento sport přihlásili.  
A sobě pro velké množství neovlada-
telné energie, díky níž jsem nedokázal 
být chvíli v klidu. Dnes bych měl zce-
la jistě diagnózu hyperaktivity. Tehdy  
se to ovšem neřešilo prášky jako dnes, 
ale sportem. Skutečně jsem se relativ-
ně zklidnil a u „svého“ ragby zůstal.

Musím zmínit, že ragby vděčím za 
mnohé. Poznal jsem rozdílné kultury, 
jiné styly života, skvělé lidi, vystudo-
val jsem francouzskou profesionální 
trenérskou licenci (bac +3)... A v nepo-
slední řadě mi sport dal čtyři světové 

„Nikdy nejsi tak dobrý, abys nemohl být lepší“
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Dalším problémem je naše pojetí 
ragby. Na jedné straně mluvíme 
o výkonnostním ragby, chceme postu- 
povat v turnaji ME, ale na druhé stra-
ně naše chování a jednání odpovídá 
rekreačnímu sportu. Nemám nic ani 
proti jednomu pojetí, v naší dikci  
a konání ovšem musí být koherence  
a konsistence. Ale abych pouze ne-
kritizoval, stále máme hráče na té 
nejvyšší evropské úrovni. V součas-
né době je to Miroslav Němeček také  

z Říčan a Lukáš Rapant, havířovský 
rodák, kteří oblékají dres U.S. Oyon-
nax startující ve francouzské nejvyšší 
soutěži. Klobouk dolů před nimi.  
 
Čím se v současné době zabýváte? 

Nyní pracuji na MŠMT v odboru sportu. 
Jsem blízko u sportu a tedy spokojen.

Vystudoval jste francouzskou  
a španělskou filologii. Vaše baka-

lářská práce se  zabývala ragbyo-
vým slovníkem ve francouzském 
názvosloví. Vedoucím Vaší práce 
byl pan profesor Jan Šabršula. Jak 
vzpomínáte? 

Ve své metodické práci se prioritně 
opírám o zahraniční literaturu, ale při 
vytváření nové ragbyové terminologie 
vycházející z ragbyových jazyků (ang-
ličtina, francouzština, španělština) také  
využívám lingvistické vědomosti nabyté 

na Vaší/naší Ostravské univer-
zitě. Velkou inspirací pro mě 
vždy byl vedoucí mé práce, pan 
profesor Šabršula. Jsem pyšný  
na to, že jsem měl tu čest být ve-
den takovým odborníkem svě- 
tového formátu v románské lin-
gvistice. Byť se mé miniaturní 
vědomosti ani náznakem ne-
mohly rovnat těm jeho, nikdy se  
na nikoho, ani na mě, nedíval 
spatra, a jeho oslovení „pane ko- 
lego“ jsem si velmi vážil, bylo za- 
vazující. Snad mu tedy nedělám- 
ostudu. S velkou lítostí jsem 
se z médií dověděl, že nás 
navždy opustil, ale takoví lidé 
odcházejí a přesto zůstávají ... 

Jste nositelem příjmení Kaf-
ka, Váš rodokmen udává 
spříznění s Franzem Kafkou, 
váš pradědeček byl bratran-
cem Franze Kafky. Co mají 
společného špičkový ragbis-
ta a světoznámý spisovatel?  

Dobrá otázka, kterou si kaf-
kovsky kladu velmi často. 
Myslím, že společné je to, 
že v životě, a sport je sou- 
částí života, má filozofie své 
pevné místo. Vždyť bez ní by 
nebylo myšlenky... Na jednu 
stranu mi určité kafkovské my-
šlení pomáhá vidět věci jinak 
než ostatní, na druhou stranu 

mi i věci komplikuje. I z toho je zřetel-
ně patrné „to kafkovské“... 

Vnímáte v sobě cosi kafkovského? 

Myslím, že lépe než v předcházející 
otázce to již nepojmenuji Ještě bych do-
plnil, že nic pro mě není dané, vše stále 
podrobuji pochybnostem a pochybám.
Za rozhovor poděkovala

Jana BOLKOVÁ 

absolvoval dvě operace kotníku.  
Z toho důvodu jsem pak další sezónu 
působil v druholigovém klubu Met-
ro Racing de Paris. Na konci soutěže  
se mi ozval můj bývalý trenér z Cas-
tres, že podepsal smlouvu do ja-
ponské Fukuoky Blues, a zda bych 
nechtěl jít s ním, protože hledá úto-
kovou spojku, což  byla má pozice 
(jedná se o tzv. „play makera“ zodpo-
vědného za aplikování taktiky a stra-
tegie mužstvem). 

Abych to shrnul, v životě člo-
věka hraje náhoda a štěstí velkou 
roli, to se naplánovat nedá. Co 
se ale dá ovlivnit, je to, že když 
nějaká možnost přijde, člověk 
na ni musí být připraven. Kdy-
bych neměl štěstí, profesionálně 
bych ragby nejspíš nikdy nehrál. 
Kdybych ale nebyl připraven,  
tak bych ho nehrál stoprocentně.“ 

Po ukončení aktivní činnos-
ti jste šest let trénoval čes-
kou reprezentaci, působil 
jste i na pozici ředitele čes-
ké ragbyové reprezentace.  
S jakými problémy jste se potý-
kal a jak byste zhodnotil sou-
časný stav českého ragby? 

Po ukončení hráčské kariéry 
jsem chtěl určité věci v českém 
ragby změnit. Vedly mne k tomu 
dva důvody. Dvě operace kotní-
ku - důsledek špatně dávkované 
tréninkové zátěže v době před 
odchodem do ciziny, což mi nezá-
visle na sobě potvrdili tři věhlasní 
sportovní lékaři (český, španělský  
a francouzský). Druhou příčinou 
byl fakt, že byť jsme ragbyově 
malinká zemička, neznamená 
to, že bychom měli rezignovat  
na úspěch. Mým hlavním cílem 
bylo obnovení vzdělávání tre- 
nérů,  jak to bylo povinné před 
revolucí. Po ní jsme si vysvětlo- 
vali demokracii jako anarchii a po- 
vinnost vzdělávat  se zrušili. Nikdo 
z nás by se nenechal léčit nevystudo-
vaným „doktorem“, stále však je stan- 
dardem, že český ragbyový „tre-
nér“ adekvátní licenci nemá. Napsal 
jsem asi sedmdesáti-stránkovou ana- 
lýzu českého ragby, což tento rozhovor 
neobsáhne, ale dalo by se to shrnout 
tak, že bez vzdělání nejen svět ne-
doženeme, ale naopak se nám bude 
stále více vzdalovat. Což se také děje.  

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
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Ostrava???

HISTORICKÉ ETUDY 
ANEB CESTY TAM A ZASE ZPÁTKY

Co je dnes vlastně jisté? Z bojovníků za svobodu se vy-
klubou radikálové, z radikálů bojovníci za svobodu, se-
paratisté se mění mávnutím kouzelného proutku v au-
tonomisty, z neoznačených vojáků se stanou specialisté  
a proklamované úsilí o nastolení spravedlivého spo-
lečenského řádu je většinou demaskováno jako zájem  
o surovinové zdroje. Člověk, hledající stabilitu kde se dá, 
se pak přirozeně upíná k tradici a tedy i historii, která 
by měla, dělá-li se náležitě vědecky, předkládat jistý po- 
znaný svět minulosti, jehož zdánlivá neměnnost (protože  
už byl) přináší nejen klid a jistotu, ale i základní předpo-
klady pro vnitřní integritu jedince. 

S tím úzce souvisí 
lidská posedlost při 
pátrání po počátku. 
Jakkoli je osvobozu-
jící brát věci tak, jak  
jsou a přijímat sku-
tečnost, že budou tak, 
jak budou, jen má-
lokdo dokáže odolat 
pokušení zjistit, jak 
věci byly, a nejlé- 
pe, co bylo, než byly,  
či jak byly právě  
tehdy, když začaly 
být. Případ hledání 
počátků města Ostra- 
vy představuje jeden 
z názorných příkladů 
obsedantní snahy his-
toriků utrhnout růži  
v hrachovém poli. 

Strategie, s níž se již po léta přistupuje k řešení otáz-
ky počátku Ostravy jako institucionálního středověkého 
města (tj. města vybaveného samosprávou a městským 
právem), je v zásadě stále stejná. Na počátku historik/
historička přizná, že o tomto tématu neví(me) de facto 
vůbec nic, čímž je celý problém posunut mezi kvízy, je-
jichž zdárné vyřešení s sebou automaticky přináší nema-
lou zásluhu o rozvoj lidského poznání. Takové doznání 
nejenže obestírá téma záhadou, ale současně ve čtenáři 
vyvolá dojem vědecké poctivosti badatele/lky. Následně 
však začnou být do hry vynášena trumfová esa, tedy pra-
meny, jejichž výpověď sice není jistá, a k problému neří-
kají nic konkrétního, ale lze na nich stavět chrám prav-
děpodobnosti. Přitom platí, že čím více jich je, tím více 
pravděpodobný a bezmála pravdivý bude finální verdikt.

V případě Ostravy se tato hra hraje většinou dvěma 
způsoby. V prvním případě se začne testamentem olo-
mouckého biskupa Bruna. Jakkoli se tento způsob úvodní 
argumentace může zdát morbidní, dlužno říci, že je apli-

kován již poměrně dlouho a v zásadě úspěšně. Zmínka  
v listině datované rokem 1267 o Ostravě jako městě,  
v jehož okolí Bruno za svého života realizoval svoje ko-
lonizační aktivity, představuje totiž pevný pilíř pro ná-
vazné úvahy, ve kterých badatelé připomenou řadu zmí-
nek o vesnicích, jež jsou dnes součástí „Velké Ostravy“,  
aby vše vyústilo v tvrzení, jež je založeno především  
na přesvědčení, nikoli pramenech, podle kterého Bruno 
zakládal město na místě živého předlokačního sídliště. 
Druhý směr dosáhne stejného závěru, pouze je zahájen 
zmínkou o Ostravě (dnešní Slezské Ostravě, která měla 
ve středověku s Moravskou Ostravou společné pouze 

nedaleké říční kory-
to) v papežské listině 
z roku 1229. Autoři/
rky tak zaplní přibliž-
ně pět stran textem, 
který sice o vlastním 
založení Ostravy jako 
středověkého města 
neříká nic nového, ale 
je ho tolik, že má čte-
nář pocit, že se vlast-
ně dozvěděl dost. 
Kontinuita slovanské- 
ho osídlení, které Bru- 
no pouze převedl na ji- 
nou právní formu pro-
střednictvím „svých“ 
německých expertů, 
na kolonizaci navíc 
působí v zásadě ro-
zumně.

O tom, že vše bylo složitější a kontinuita není jedi-
ným fenoménem dějinného vývoje, však svědčí marná 
snaha archeologů nalézt pozůstatky hmotné kultury to-
hoto předlokačního osídlení. Bezvýsledné je pátrání po 
milodarech ve hrobech pod kostelem sv. Václava, marné  
i snahy o zachycení keramiky z první poloviny 13. sto-
letí. Interpretace archeologického materiálu z prostoru 
dnešního Masarykova náměstí, mezi nímž se nachází 
například záušnice jako typický raně středověký šperk, 
tak vypovídá spíše o sídelní diskontinuitě v prostoru 
dnešního centra města, době prázdna, kterou přerušil 
až příchod Brunových lokátorů někdy před rokem 1267. 
Kdy přesně došlo k rozměření parcel města, nevíme,  
na stranu druhou nám naše poznání nabízí hned dvojí 
důvod k oslavě. Ať se však již rozhodneme pro rok 1229  
či 1267, měli bychom si být stále vědomi toho, že jisté 
není vlastně nic.

                                                                                                                                    
Robert ANTONÏN
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

Ekologické nevládní sdru- 
žení Arnika, o jehož činnosti 
jsme čtenáře Listů FF infor- 
movali v minulém čísle,  
zorganizovalo v roce 2011  
poprvé fotografickou soutěž 
Alej roku, která od toho roku 
probíhá každoročně. 

   
Cílem soutěže  je nejen  upozornit  
na krásu alejí, které tvoří nezapome-
nutelnou  kulisu každé  krajiny, zvy-
šují její atraktivitu, spoluvytvářejí její 
celkový ráz, ale také zdůraznit jejich 
velkou ekologickou důležitost.

Hned první hlasování mělo ob-
rovský úspěch – zúčastnilo se ho cel-
kem 5 282 občanů, kteří nominovali  
do soutěže 53 zajímavých alejí z Čech, 
Moravy a Slezska.

Vyhlášení ankety Alej roku 2015  
a všechny podmínky, které nutno 
do podzimu splnit, sledujte na ad-
rese: http://alejroku.cz.  Podpořte 
aleje svou účastí v soutěži!

                    Eva MRHAČOVÁ

Chraňme prostředí kolem nás!

Soutěž o nejkrásnější alej roku 2014  
vyhrálo k naší velké radosti stromořadí  
japonských sakur, lemujících hlavní třídu 
v Karviné! Karviná, město v oblasti s nejvíc 
znečištěným ovzduším, se tedy pro tento  
rok pyšní titulem Nejkrásnější alej Čech, 
Moravy a Slezska!  Tvoří ji  177 japonských 
třešní a její čas přichází vždy koncem 
měsíce dubna, kdy se celá obsype tisíci 
růžovými květy.

V soutěži o Alej roku 2013 už hlasovalo 
přes 7 tisíc občanů. Nominovali celkem 61 
alejí a jako nejkrásnější zvolili alej spojující 
jihomoravské Jedovnice s Lažánkami.

Alejí roku 2011 se stala 
stromová alej ve Skaličce, 
stará 450 let.

Alejí roku 2012 se stala 
Rybářská alej v Přerově.  
V r. 2012 se soutěže 
zúčastnilo již 5 494 občanů 
a ti  nominovali 71 alejí...


