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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Barokní malířství
Nizozemí – Rembrandt
Rembrandt van Rijn (1606–1669) je považován za jedno-
ho z nejvýznamnějších malířů a grafiků v dějinách umění. 
Namaloval řadu portrétů a autoportrétů (sám sebe por-
trétoval více než šedesátkrát), holandských krajin a obrazů  
s mytologickou či biblickou tematikou. 

V pětadvaceti letech se usadil v Amsterdamu, kde za-
ložil malířskou dílnu a učil své žáky. Záhy se z něj stal vy-
hledávaný a ceněný portrétista. Bohatě se oženil a za věno 
své ženy začal nakupovat umělecká díla, šperky a kostýmy.  
Nejšťastnější období jeho života i tvorby končí roku 1642, 
kdy mu zemřela první žena Saskie – jeho inspirace i oblí-
bený model.      

Od 50. let 17. století dostával čím dál tím méně zaká-
zek a postupně se i díky svému životnímu stylu dostal  
do finanční krize, která vyvrcholila bankrotem. Byl nucen 
prodat nejen svou uměleckou sbírku, ale i luxusní dům.  
Až do konce života pak žil v bídě a téměř sám. 

Byl mistrem techniky šerosvitu a figurální malby.  
Ve velkých kompozicích střídal osvětlená a zastíněná místa, 
ke konci života pak vystřídal hned několik různých pohle-
dů na světlo. Jeho portréty vynikají realismem a hlubokou 
lidskostí, která se odráží především v produchovnění tváří 
portrétovaných.  

Jedním z prvních Rembrandtových obrazů, který jej pro-
slavil, je Anatomie doktora Tulpa (1632). Malíř zachytil 
chirurga Nicolaese Tulpa, jak přednáší anatomii a pitvá paži 
zločince sňatého ze šibenice. Obraz kompozičně sjednotil 
světlem vycházejícím z mrtvého těla. 

V roce 1642 vznikl obraz Oddíl kapitána Franse Bannin-
ga Cocqa, který je však známější pod názvem Noční hlíd-
ka (název vznikl omylem v 18. století). Obraz si objedna-
lo bratrstvo mušketýrů. Obraz není klasickým statickým 
skupinovým portrétem, malíř se mnohem více soustředil 
na samotnou akci než na zobrazení skutečné fyziognomie 
jednotlivých postav.    

Rembrandt namaloval za svůj život asi 800 obrazů a zho-
tovil kolem 400 leptů a 2000 kreseb. 

                                                Marek ZÁGORA Noční hlídka

Anatomie doktora Tulpa

Autoportrét Saskie
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO

Pokyny pro formátování příspěvků
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Most Miloše Sýkory 
Most přes řeku Ostravici, který zajišťoval dopravní spojení 
Ostravy s Těšínskem, je v pramenech doložen už z polovi-
ny patnáctého století. Několikrát byl přestavěn v průbě-
hu 19. století, v roce 1886 nahradil dosavadní provizoria 
ocelový most, zkonstruovaný ve Vítkovických železárnách  
a nazvaný Reichsbrücke (Říšský most). I ten byl však  
v roce 1914 stržen a nahrazen moderní příhradovou kon-
strukcí vyrobenou ve vítkovické  mostárně podle návrhu 
ing. B. Hemanna. 

Okamžikem vrcholné slávy mostu se stalo datum osvo-
bození Ostravy od nacistů, 30. duben 1945.  Velení na-
cistického wehrmachtu vypracovalo koncem války plán  
na likvidaci všech mostů, které mohly využít armády osvo-
boditelů k dalšímu postupu; podle nich byly podminovány 
a vyhozeny do povětří také mosty na Ostravsku, jen Říšský 
kupodivu zůstal neporušen. Už po válce vznikla řada mýtů 
o jeho záchraně. Komunistický režim využil pochopitelně 
ten z nich, který připisoval přestřižení drátů k výbušným 
náložím mladému komunistickému odbojáři Miloši (vlast-
ním jménem Emil) Sýkorovi. Ten byl skutečně blízko mostu 
nalezen mrtev, ale verze o jeho smrti se rozcházejí. Histori-
kům se dodnes nepodařilo prokázat, která z mnoha dalších 
verzí je pravděpodobnější. 

Přesněji je dnes popsán další průběh osvobozovacích 
bojů. Rozkaz dostat se do centra Ostravy a zajistit prů-
nik do její slezské části dostali příslušníci první českoslo-
venské tankové brigády (bojující v řadách Rudé armády), 
složené převážně z Čechů z bývalé ČSR i z Volyně a Ru-
sínů. Jako první přejížděl přes Říšský most tank Nikolaje 
Ivasjuka, zezadu jej kryl s posádkou Bedřich Opočenský.  
Jedna ze střel prorazila první pilíř mostu, což je zřetelně 
vidět na poválečné fotografii. Ivasjukův tank dostal něko-
lik přímých zásahů panzerfausty, zahynul v něm  radista 
Ivan Ahepjuk, ostatní členové posádky byli raněni. Přes 
most pak přejely sovětské tanky, které pokračovaly v bo-
jích na druhém břehu řeky. 

Most, jemuž se dnes v Ostravě říká Sýkorák, prohlásilo 
Ministerstvo kultury ČR v roce 2009  kulturní památkou.                            

Dramatickou situaci na mostě dne 30. dubna 1945 připo-
míná kromě jména mostu i socha padlého, jejímž autorem 
je sochař Konrád Babraj (1965).

                                                                                                         
Nina PAVELČÏKOVÁ

Most Miloše Sýkory
Fota: archiv autorky

Babrajova socha
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Z Ostravy do Erfurtu, hlavního města Německé spol-
kové země Durynsko (Thüringen), jedeme s přestupy  
v Praze a v Drážďanech deset hodin. V cíli cesty vystou-
píme z Expresu IC, projdeme prosklenou dostavbou 
Hlavního nádraží z roku 2008 (1) a vydáme se Nádražní 
ulicí do pohádkového světa gotické a renesanční archi-
tektury – do města, jehož nejstarší dochovaná listinná 
zmínka z roku 742 se týká papežského  potvrzení bis-
kupství Erphesfurt.

Erfurt na řece Gera byl jedním z milníků králov-
ské cesty via regia vedoucí ze Santiaga de Compostela 
přes Paříž, Vroclav, Vilnius do Moskvy a Kyjeva. Ve 14.  
a 15. století patřil k evropským metropolím vzdělanosti  
a obchodu. Dnes je obdivován a navštěvován jako kle-
not architektury, kultury a historie – vždy „v balíčku“  
s Goethovým a Schillerovým Výmarem a s Lutherovým 
Eisenachem a Wartburgem. (2 a 3)

Zdalipak víte, že erfurtská univerzita je zároveň nej-
starší i nejmladší univerzitou Německa? 

Jak že to jde dohromady? Po svém založení v roce 1379 
byla Universitas Studii Erfordiensis zvána „Bolognou se-
veru“. (4) „Kdo chce dobře studovat, nechť jde do Er-
furtu,“ doporučoval její slavný absolvent Martin Luther.  
V napoleonských válkách univerzita o své studenty při-
šla a byla v roce 1816 zavřena. K jejímu znovuzaložení 
došlo pak v roce 1994.

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH 
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

Doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D., absolvovala studium oborů německý jazyk a český jazyk 
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Před příchodem na naši fakultu 
působila na  jazykové škole a na TU VŠB v Ostravě. Na FF OU, kde pracuje od roku 1991, 
se plně zapojila do budování nové katedry germanistiky. Rozhodla se, že se bude věnovat 
didaktice německého jazyka. V r. 1998 úspěšně obhájila na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze disertační práci na téma Porozumění narativnímu textu ve vyučování 
němčině jako cizímu jazyku. Je autorkou  řady učebních textů pro germanisty. V roce  2007 
byla na Univerzitě Palackého v Olomouci jmenována docentkou pro obor pedagogika.  
Ve svém výzkumu se docentka Zajícová zaměřuje na naraci ve vyučování jazyku.
   

                                                   Eva MRHAČOVÁ

Pavla ZAJÍCOVÁ

Jak to chodí na univerzitě v Erfurtu

POZNÁMKA REDAKCE
KATEDRA GERMANISTIKY VYSLOVILA PŘÁNÍ PREZENTOVAT V LISTECH FF SVOU ČINNOST  
V ŠIRŠÍM ROZSAHU. PŘÁNÍ JSME RESPEKTOVALI A NABÍDLI KATEDŘE V KVĚTNOVÉM ČÍSLE 
LISTŮ 10-TI STRÁNKOVÝ PROSTOR. TUTO MOŽNOST NABÍZÍME I OSTATNÍM KATEDRÁM:  
VŽDY V KVĚTNU NEBO V ZÁŘÍ SE MOHOU PO DOMLUVĚ S REDAKCÍ „ROZEPSAT“ NA 10-12 
STRANÁCH O SVÉ ČINNOSTI ZAHRANIČNÍ I DOMÁCÍ.

 1.

 2.  3.
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OSTRAVA – ERFURT

Dnešní intenzivní vědecká a studijní výměna mezi ost-
ravskou a erfurtskou univerzitou má své počátky v part-
nerství ostravské a erfurtské Pedagogické vysoké školy 
v 50. letech 20. století. V posledních dvou desetiletích 
uskutečnili naši učitelé a studenti desítky „evropských 
mobilit“ a jiných výměn. Na základě smlouvy obou 
univerzit se kupříkladu konalo po osm let každoroční 
týdenní didaktické a zeměvědné praktikum – pokaždé 
pro 15 německých studentů v Ostravě a pro 15 českých 
studentů v Erfurtu. Vzájemné smlouvy umožňují stu-
dentům a učitelům stáže a rešerše v erfurtské knihov-
ně, účast na ostravské studentské vědecké konferenci či 
tutoriály v Ostravě.

PRVNÍ ERFURTSKÉ DOJMY

Po deseti hodinách cestování jsme tedy dorazili  
do Erfurtu. Ubytování jsme si domluvili v univerzitním 
Domě mezinárodních setkání (Internationales Begeg-
nungszentrum) v Michaelisstraße 38 (nalevo od Colle-
gium Maius, viz foto). S kufrem v ruce určitě nepůjde-
me pěšky. Svezeme se tři zastávky tramvají číslo 3, 4 
nebo 6 – přes Anger a Rybí trh (Fischmarkt) na Chrá-
mové náměstí (Domplatz). Od první chvíle máme plno 
dojmů: Vidíme přijíždět tramvaj, ale neslyšíme ji – jako  
by klouzala po kolejích z plyše. První zastávka – cent-
rální náměstí Anger (20 000 m2). Kam se podívat dřív? 
Právě tady se v minulosti obchodovalo s rostlinkou 
zvanou boryt barvířský (Waid), jež je obdobou indiga 
a na jejímž pěstování Erfurt založil svůj význam a své 
bohatství. Mohutné stavby Císařské hlavní pošty (dnes 
Hauptpost) a obchodního domu Římský císař (dnes  
Anger) postavené v historizujícím stylu přelomu 19.  
a 20. století, mezi nimi subtilní gotické kostelíky, rene-
sanční domky barvířů nebo avantgardní skleněný dům 
knihy Hugendubel. (5)

Druhá zastávka se jmenuje Rybí trh. Novogotická 
radnice, jež v roce 1830 přes protesty obyvatel nahradi-
la radnici gotickou, a nádherné patricijské renesanční 
domy – U Zlatého vola, U Široké plotny, U Zlatého lva, 
U Zlaté koruny. Vystoupíme na Chrámovém náměstí. 
Tramvaj neslyšně odjede a odkryje nám pohled na nej-
známější obraz Erfurtu – románskogotický Mariendom 
a vedle něj gotický kostel St. Severi. Tyto dva římskoka-
tolické chrámy bývají spolu se vstupním schodištním 
areálem právem považovány za jeden z nejkrásnějších 
architektonických komplexů na světě. (6)

Erfurtské historické budovy byly v uplynulých pět-
advaceti letech restaurovány zvenčí i zevnitř – preci-
zně a s láskou. Náš obdiv komentoval správce Domu  
v Michaelisstraße 38 v jenom z našich rozhovorů takto: 
„Všechno je pouze otázkou peněz.“ 

Dorazili jsme tedy do Michaelisstraße 38. Lehkým 
otočením klíče odemykáme a pak s námahou odtlaču-
jeme těžké dubové vstupní dveře natřené na tmavočer-
veno. Zámek hladce zapadne zpátky a fotobuňka 
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rozsvítí světlo nad hlavou. Vystupujeme po vyšlapaných 
kamenných stupních do našeho přechodného příbytku 
– jednoduchého a elegantního apartmánu. Kuchyňské 
kouty jsou kvůli nepravidelným zákoutím a tvarům 
zdí všude zhotoveny na míru. Vybalíme si věci a jdeme  
se ještě projít. Posledním dnešním cílem bude Most 
kramářů (Krämerbrücke). Původně byl ze dřeva  
a sloužil od 12. století jako alternativa brodu přes Geru.  
Od 15. století je Krämerbrücke mostem kamenným 
a funguje zároveň jako ulice s řadami domů po obou 
stranách. Trojpodlažní hrázděné domy jako by vypad-
ly ze středověku. Uvnitř se dnes nacházejí luxusní, tzv.  
chytré“ byty. (7)

Ke Krämerbrücke to není daleko. V Erfurtu to totiž 
není daleko nikam. Podvečerní procházku si tedy pro-
dloužíme. Cestou neodoláme „babiččiným“ koláčům  
a jeden z nich – tvarohový, ovocný, povidlový, mandlo-
vý nebo medový – si nakonec vybereme. Vůně koláčů  
je s námi všude – od jedné pekárny k druhé je to vždy 
jen kousek. (8)

Musíme se soustředit na chůzi a dávat si při každém 
kroku pozor na kotníky – historické erfurtské uličky 
jsou vydlážděny kočičími hlavami. Ale už o kousek dál 
si chodidla odpočinou na dokonale rovném povrchu 
Schlösserstraße, po níž se chodci, cyklisté a tramvaje 
pohybují i za rušného všednodenního provozu v neví-
daném vztahu rovnoprávnosti. Že nevidíme ani nesly-
šíme, jak se za našimi zády blíží tramvaj? To nevadí. 
Řidič na nás cinkne a my na chvíli ustoupíme. (9 a 10)

První večer v Erfurtu končí. Zítra se ohlásíme  
na univerzitě a začneme pracovat. Nejdříve návštěva 
nejdůležitějších partnerů – paní Manuely Linde, vedou-
cí Mezinárodní kanceláře, a pana Dr. Horsta Ehrhardta, 
jenž je garantem našeho pobytu, odborným poradcem, 
kontrolorem, pomocníkem v nesnázích a kamarádem. 
(11 a 12)

S pomocí paní Linde vyřídíme potřebné formality,  
s pomocí a radou Dr. Ehrhardta si sestavíme roz-
vrh, zapíšeme se v knihovně, půjčíme si první knihy.  
A je poledne. Zdalipak si zasloužíme oběd? Jde se do 
menzy. Následuje důležité zjištění: Erfurtská menza  
je báječná. Zřejmě jsme si ten skvělý oběd opravdu za-
sloužili. (13)

Do Erfurtu se v červnu chystám se studentkami dě-
jin umění z mé skupiny NEDU2 a se svým didaktickým 
programem kreativního psaní ve vyučování cizímu ja-
zyku. Erfurtští studenti na mne v univerzitním kam-
pusu často už z dálky volali: „Hallo, Pavla.“ Pamatovali  
si mě všichni z výměnného praktika v Ostravě uskuteč-
něného třeba před dvěma, třemi roky. Vždy mě mrzelo, 
že jsem si já sama jejich křestní jména nepamatovala. 
Poslední výměnné praktikum se konalo v roce 2009, 
takže letos na mne už nikdo volat nebude. Škoda.

V dubnu 2015, Pavla ZAJÍCOVÁ

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
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DEJME SLOVO DALŠÍM UČITELŮM  
A TAKÉ STUDENTŮM KATEDRY  

GERMANISTIKY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. 
CO ŘÍKAJÍ O ERFURTU? A CO ŘÍKAJÍ  

ERFURTŠTÍ O NÁS?

Svět je malý
Do Erfurtu jsem poprvé přijela v roce 1992 v rámci partner-
ské smlouvy mezi našimi univerzitami a od té doby se tam 
více než dvacet let vracím. Umožnila mi to i Smlouva DAAD 
o spolupráci mezi germanistickými pracovišti. Přijížděla 
jsem nejen pracovat v dobře vybavené univerzitní knihov-
ně, ale i kvůli kolegyním a kolegům, s nimiž mě dodnes pojí 
přátelské vztahy. V Erfurtu jsem navázala kontakty, které se 
významně odrazily v životě naší katedry. V roce 2000 jsem 
byla pozvána, abych v Erfurtu vystoupila na konferenci po-
řádané na počest paní profesorky Brigitte Döring. Po mém 
vystoupení se mi přišel představit jeden z hostů – Norbert 
Richard Wolf, vedoucí germanistické katedry ve Würzbur-
gu. Od tohoto setkání se datuje naše patnáctiletá spoluprá-
ce. Když v roce 2009 prof. Wolfa coby vedoucího katedry 
střídal prof. Peter Klein, překvapila jsem würzburské ko-
legy pozdravem „Hallo, Peter“. Prof. Kleina jsem totiž po-
znala právě v Erfurtu. Stále čile spolupracujeme. Prof. Wolf  
i prof. Klein přednášeli na Filozofické fakultě naposledy  
v březnu 2015.

Lenka VAŇKOVÁ

Na zmrzlině s Dr. Ehrhardtem
Měsíční studentská stáž v Erfurtu v roce 2006 byla mým 
prvním delším pobytem v Německu. Skvělý dojem na mne 
udělala bohatě vybavená knihovna, historické centrum, 
elektronický systém informací na tramvajových zastávkách 
a také množství rodilých mluvčích všude kolem – zpočátku 
jsem měla problém jim rozumět. Mým cílem byla rešerše 
aktuální literatury a psaní diplomové práce, ale nejen vě-
dou živ jest člověk. To dobře věděl pan Dr. Horst Ehrhardt 
a hned na úvod nás, ostravské studenty, pozval na obrovský 
zmrzlinový pohár do cukrárny San Remo vyzdobené louko-
ťovým kolem, jež má město ve svém znaku. Zmrzlinu tam 
mají skvělou – mohu vřele doporučit. 

Eva BAJEROVÁ

Fascinace knihovnou
V Erfurtu jsem trávila celé dny v knihovně. Tam si může-
te např. na celé zkouškové období objednat komůrku jen 
pro sebe a nerušeně si tam studovat. Pro projekty jsou ur-
čeny skupinové místnosti, v nichž lze diskutovat a využívat 
veškerou techniku. Knihovna je otevřena do 22:00 hodin,  
v sobotu a v neděli do 18:00 hodin a studijní místa v hlav-
ním prostoru knihovny jsou zaplněna od rána do večera. 
Samozřejmostí je útulná kavárna pro chvíle relaxace – v létě  
se vystaví stolečky i ven a s kávou posedávají studenti také 
na okolních lavičkách. Zajímavá je skulptura visící nad 
schodištěm knihovny. Uspořádané tyče symbolizují utří-
děné vědomosti a poznatky. Avšak čím více poznatků, tím 
nepřehlednější obzory se nám otevírají… (14)

Eva ĆIEŚLAROVÁ
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Krämerbrücke, Faust a vlčí máky
Mé prvotní erfurtské dojmy byly plné  nadšení a obdi-
vu. Město je prostoupeno harmonií kontrastů – moderní  
se všude prolíná s historickým. Procházky po Krämerbrücke, 
scény z Goethova Fausta v historickém centru města a stu-
dovna Univerzitní knihovny s výhledem na pole vlčích máků 
pro mne zůstanou nezapomenutelné. Studentský kampus 
mě inspiroval nejen pro rešerše v Univerzitní knihovně,  
ale také pro kontakty s erfurtskými kolegy.  Setkání s Dr. Hor-
stem Erhardtem byla prodchnuta přátelskostí a vstřícností.  
V Univerzitní knihovně jsem našla veškerou u nás nedo-
stupnou literaturu pro svá bádání, řadu podkladů pro vý-
uku a sebevzdělávání. Univerzita Erfurt se pro mne stala 
synonymem otevřenosti, přátelskosti a multikulturního 
prostředí. Do Erfurtu se budu vždy ráda vracet.

Iveta ZLÁ

Univerzita Erfurt z pohledu studenta i učitele
Hned při prvním pobytu mě ohromila krása historické-
ho centra a příjemně na mne zapůsobila také škála mož-
ností jak strávit volný čas – nejen návštěvou divadel, kin,  
ale i na setkáních se studenty z různých zemí ve student-
ských klubech nebo sportováním v Südschwimmhalle  
či v areálu Nordbad. Cenil jsem si příležitosti hospitovat 
v odborných seminářích a byl jsem překvapen znalost-
mi a dovednostmi zahraničních účastníků přípravného 
kurzu němčiny, kteří se učili německy pouhé dva měsíce.  
Do Erfurtu jsem se po letech vrátil jako odborný asistent. 
Ve vynikající erfurtské univerzitní knihovně je opravdu ra-
dost bádat. Je výborně vybavená a umožňuje také vyjmout 
si publikace z regálů, prolistovat je nebo prostudovat přímo 
na místě. (15)

Martin MOSTÝN

 14.

 15.
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Postmoderní drama na louce  
Když jsem v roce 2010 pracoval v erfurtské univerzitní 
knihovně na své dizertaci o vyjadřování emocí v postmo-
derním dramatu, byl jsem přizván na přednáškovou akci 
Bildung (in) der Postmoderne. Postmoderna dovoluje a snad 
i předpokládá neotřelé postupy a tak se stalo, že namísto 
přednáškového sálu se akce konala na louce v univerzitním 
kampusu. Stál jsem před bílým plátnem pověšeným na vět-
vi stromu a promítal na ně svou prezentaci. Moji posluchači 
seděli na trávě, někteří si přinesli deky nebo polštáře, zasta-
vovali se kolemjdoucí. Guruové postmoderny by měli z ta-
kového podniku nejspíš radost – přednášejícímu pálí slunce 
do očí, publikum má zelená kolena od trávy, pokuřuje ručně 
balené cigarety, kdo chce, zastaví se, podiskutuje a zase od-
chází. Erfurtský pobyt vnesl do mého vnímání postmoder-
ny zajímavé impulzy, ze kterých čerpám dodnes.

Milan PIŠL

Jiná němčina
Až do hospitací v kurzech na Erfurtské univerzitě jsem znal 
jen němčinu pro žáky,  již chtějí dostat co nejlepší známku 
s co nejmenší námahou. V Erfurtu jsem objevil němčinu, 
kterou se studenti učí, aby se dorozuměli, aby mohli stu-
dovat na zahraniční univerzitě, aby si splnili sen. U nikoho 
jsem nespatřil pohled na hodinky, otrávený výraz, nechuť, 
znuděnost. Poznal jsem němčinu pro lidi se zájmem. Er-
furtští zahraniční studenti mi zůstanou v paměti navždy. 
Drobná Pákistánka paní Malik – na začátku hodiny si po-
ložila na lavici burák a na konci hodiny jej zase schovala  
do pouzdra. Kanaďan Dustin, který by dokázal sníst paní 
Malik i s jejím burákem na posezení. Číňanka Mej v napros-
to úžasném černožlutém svetru. Roman z Kyjeva, u něhož  
si člověk nebyl jist, zda mluví německy, neboť jeho ukrajin-
ský přízvuk byl zcela dominantní. Anton z Nižního Novgo-
rodu, při jehož projevu jsem měl pocit, že k nám promlouvá 
medvěd. Všichni se učili německy proto, že chtěli. Ptám se, 
jak dosáhnout toho, abych i já měl v budoucnu třídu, v níž 
by byla paní Malik, Dustin, Mej, Roman nebo Anton. Abych 
mohl učit němčinu žáky, kteří o to budou stát. (16)

Adam SVĚCHOVSKÝ (2005)

Němčina na pitevním stole
Během erasmovského semestru na Univerzitě Erfurt v rám-
ci magisterského studia jsem mohl nejen navázat nové 
kontakty, zlepšit své jazykové kompetence a poznat krásné 
Durynsko, ale i podrobněji se zabývat nástrahami němec-
kého jazyka. Při hlubším zkoumání jazyka člověk zjistí, že 
existuje celá řada jiných možností, jak vyjádřit myšlenku, 
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než jen ustáleným způsobem. Rodilí mluvčí s oblibou pou-
žívají metafory, frazeologismy, dialekt, jazyk mladých, an-
glicismy nebo třeba slovní zásobu z oblasti živočišné říše. 
Právě tato „jazyková hra“ byla podrobována pitvě v řadě se-
minářů. Nabyté vědomosti jsem si ihned ověřoval v běžném 
rozhovoru s kamarády, a to nejen na univerzitní půdě. Re-
akce rodilých mluvčích na mou dovednost používat jinou 
němčinu než je ta učebnicová, mi dodala odvahu a inspiraci  
k dalšímu studiu. 

Tomáš KOSTÍLEK

Jak plynul čas v Erfurtu
Co se mi na erfurtské univerzitě líbilo, bylo rozvržení vy-
učování. Předměty jsou papírově nasazeny od 8:00 do 10:00, 
od 10:00 do 12:00 a tak dále, ale v tomto čase je započítá-
na jak akademická čtvrthodinka, tak přestávka. Vyučování 
trvá stejně jako v Ostravě 90 minut a v následující půlhodi-
ně (např. od 9:45 do 10:15) si někdy celá skupina stihne zajít 
do bufetu na kávu. 

Během erasmovského studia jsem se snažila udržovat 
kontakt s jinými zahraničními studenty. Jejich němčina 
byla sice slabší, ale aspoň jsme si povídali německy. Bavili 
jsme se samozřejmě i s německými studenty, ale ti bohužel 
přecházeli rádi do angličtiny – zřejmě si také chtěli procvi-
čovat svůj cizí jazyk. 

Snažili jsme se poznávat krásy Německa. Domluvilo  
se nás vždy víc a kupovali jsme si zvýhodněné jízdenky.  
Navštívili jsme Eisenach, Výmar, Magdeburg, Berlín,  
Drážďany. 

Zahraniční oddělení pro nás jednou připravilo společ-
nou návštěvu opery Engelberta Humperdincka Hänsel  
und Gretel v Theater Erfurt. Tam jsme se hodně nasmáli. 
Zpívanému textu jsme sice téměř nerozuměli, ale na zákla-
dě scénické akce jsme vše dobře pochopili.

Monika KOVÁŘOVÁ

Programy pro Erasmus
Pro erasmovské studenty je připravena řada programů 
– jmenuji například „Fremde werden Freunde“ – a ty jim 
zprostředkují zajímavé kontakty s obyvateli Erfurtu. Vzpo-
mínky na společná setkání patří k těm nejpěknějším. Je to 
něco zcela jiného, než uspět ve vyučování nebo než trávit 
volný čas s ostatními erasmovskými studenty či pouze s kra-
jany. Studenti poznají město a jeho obyvatele zcela jinak. 
Chce to být spontánní, zvědavý, trochu se snažit. Kdo to do-
káže, získá pestřejší pohled na Německo, plnější prožitek 
vzájemnosti a širší zkušenost domova.  Obohatí se o nové 
zážitky, nasbírá impulzy pro profesní uplatnění a přátele  
na celý život – to všechno je možné.  

Manuela LINDE

Ostravští studenti a učitelé v Erfurtu
Jsem velmi rád, že ostravští studenti přicházejí v rámci Eras-
mu do Erfurtu. A těším se na to, že v příštích pěti letech 
– naše dosavadní partnerská smlouva trvá do roku 2020 – 
přijedou do Erfurtu vyučovat kolegyně a kolegové z Ostravy. 
Jste všichni srdečně zváni k pokračování spolupráce, která 
trvá desítky let a která je velmi úspěšná.

Horst EHRHARDT

 16.
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semestru. Trápím se s tím celé týdny. 
Témata musí na jedné straně sou-
viset s obsahy semináře. Kdybych  
od studentů požadoval, aby se za-
bývali něčím, co nebylo nakousnuto  
v semináři – to bych považoval  
za nefér. Na druhé straně by měl 
student ve své práci řešit problém –  
v mém případě z oblasti synchronní 
lingvistiky, který má blízko k aktuál-
nímu výzkumu a k aktuální odborné 
diskuzi. Je dobré, když studenti vy-
jdou z následujících pokynů: (a) Téma 
ještě nebylo dostatečně prozkoumá-
no. (b) Je třeba zvolit empirický jazy-
kově analytický postup – pohybovat 
se v jazyce. (c) Jazykový nebo textový 
korpus musí být dostatečně rozsáhlý, 
aby bylo možno potvrdit nebo vyvrá-
tit hypotézy. (d) Analyzované texty by 
ještě neměly být zevrubně popsány. 
Když studenti vyjdou z těchto princi-
pů, vykrystalizují se takové předměty 
vědeckého zkoumání, jejichž zpraco-
vání studenty baví.  Kromě toho mám 
pak víceméně jistotu, že studenti pra-
cují samostatně a že netvoří plagiá-
ty. Studenti si svá témata určí sami, 
ale já posoudím, zda je zvolené téma 
vhodné pro výzkum, a musím volbu 
odsouhlasit. Témata jsou podchycena 
formou písemné dohody; to dává obě-
ma stranám jistotu.   
 
Přicházejí za Vámi studenti, kteří 
již umí dobře psát? Jsou to talento-
vaní autoři? Nebo spočívá tajem-
ství úspěchu Vámi vedených prací 
ve Vašich radách?

Nemyslím si, že erfurtští studenti 
by psali a referovali hůře nebo lépe, 
než odpovídá evropskému průměru. 
Avšak než naši studenti odjedou na-
příklad do Ostravy, aby tam přednesli 
svůj příspěvek a vystavili se diskuzi, 
pomáhají jim erfurtští kolegové s pří-
pravou: Bavíme se intenzivně o téma-
tech, o tom, jak má vypadat handout, 
jak prezentace, jak udržet pozornost, 
jak přimět publikum k přemýšlení  
o otázce a k interakci. Někdy se to 
ne zcela povedlo, ale většinou jsem 
byl s výkony erfurtských studentů 
spokojen. Zajímavé pro mne bylo,  
že se z nich v Ostravě vylouply zají-
mavé osobnosti – od stylu přednesu  
až k oblečení. Naše mladé muže jsem 
na Studentské konferenci v Ostravě 
viděl poprvé v saku…

Jste považován za přísného do-
centa? 

Co znamená „přísný“? Když studen-
ti a učitelé znají očekávání druhé 
strany a navzájem se respektují,  
je možné dobře spolupracovat. Vím 
z vlastní zkušenosti, jak je to těžké, 
vyprodukovat deset nebo 15 stran 
použitelné vědy. Proto rozumím 
dobře obavám a pochybnostem stu-
dentů, ale rozumím také jejich ra-
dosti a hrdosti, když vznikne něco 
dobrého, byť je to jen jednoduchý 
referát.

Kolik času svým studentům věnu-
jete?

Pane doktore Ehrhardte, jak si 
vysvětlit skutečnost, že referáty 
a závěrečné práce právě Vašich 
studentů mají vždy vynikající 
úroveň?

Studenti dovedou podat dobré a velmi 
dobré výkony, když na ně vznášíme 
vysoké požadavky. Konec konců –  
v tom přece spočívá má práce:  
že činím studenty chytřejšími a šťast-
nějšími.

Velkou motivací pro erfurtské stu-
denty byla vždy možnost vystoupit 
na Studentské vědecké konferenci  
v Ostravě – chtěli přijet s dobrou pra-
cí. Když studenti vědí, že svou práci 
nepíší jen pro šuflík nebo pro znám-
ku, že ji představí publiku – to je vel-
ké povzbuzení. Z některých velmi 
dobrých studentských prací vznikly 
nejen referáty pro ostravskou konfe-
renci, nýbrž i příspěvky pro STUDIA 
GERMANISTICA nebo pro sborníky, 
jež jsem vydával nebo spoluvydával. 
Vidět svůj text uveřejněný v seriózní 
publikaci – to je pro mladé lidi krásný 
zážitek.

Jak vypisujete témata student-
ských prací? Určujete je sám nebo 
vybízíte studenty, aby je spolu-
určovali či aby si je dokonce sami 
zvolili? 

Přemýšlení o možných tématech re-
ferátů a závěrečných prací předsta-
vuje vlastně jednu z mých nejtěžších 
úloh při přípravě seminářů každého 

STUDENTSKÉ CESTY K ÚSPĚCHU 
Rozhovor s Dr. Horstem Ehrhardtem na přídavek

 
 

Dr. Horst Ehrhardt je vědecký člen katedry Germanistické jazykovědy Filozofické fa-
kulty Univerzity Erfurt a zároveň dlouholetý spolupracovník katedry germanistiky 
Ostravské univerzity – je členem redakční rady časopisu STUDIA GERMANISTICA 
a garantem germanistických erasmovských výměn za Univerzitu Erfurt. V minulých 
letech vedl v Ostravě řadu blokových seminářů o jazyku reklamy a proslovil několik 
přednášek na lingvistická témata.

Od Dr. Ehrhardta jsem se chtěla dozvědět něco bližšího o tom, jak pracuje se svý-
mi studenty při vedení jejich seminárních a závěrečných prací. Erfurtští kolegové  
Dr. Ehrhardta mi totiž nejednou řekli, že práce jeho studentů mají výbornou úroveň  
a že jsou na soutěžích studentských prací pravidelně odměňovány cenami.

Horst Ehrhardt 
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Ve dnech 16. - 24.4. se v Ostravě 
již popáté konal multižánrový 
festival Ostrau - Der Kulturpunkt 
2015 Česko-německé kulturní dny 
v Ostravě. Hlavními pořadateli 
festivalu jsou Klub Atlantik (za 
Centrum kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava) a dále katedra 
germanistiky Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě.

Na programu se podílí v posledních 
dvou letech také Vysoká škola báň-
ská – Technická univerzita Ostrava. 
Akce se koná ve spolupráci s násle-
dujícími institucemi: Goethe Institut 
Praha, DAAD, Minikino kavárna a 
za podpory statutárního města Ost-
rava, městské části Moravská Ostra-
va a Přívoz a firmy Siemens. V rámci 
festivalu bylo možné  vidět současné 
německé filmy, zúčastnit se exkur-
ze do partnerského města Drážďan, 
vyslechnout přednášku o významu 
odborné němčiny a dovědět se více o 
německých firmách (například o fir-
mě Siemens, jež zaměstnává mnohé 
absolventy germanistických oborů)... 
A ještě mnohem více...

Následující kratší texty chtějí před-
stavit některé akce, jež se v rámci na-
šeho festivalu konaly.

Překladatelská soutěž a workshop 
pro studenty středních škol  
v rámci 5. Česko-německých  
kulturních dnů v Ostravě

Již tradičně se na FF OU koná známá  
a oblíbená překladatelská soutěž pro 
studenty vysokých škol. Tým kolegů 
katedry germanistiky pod vedením 
dr. Hrdinové, dr. Pišla a dr. Bajerové 
se rozhodl překladatelskou tradici 
rozšířit i pro studenty středních škol 
a vyhlásil v rámci Česko-německých 
kulturních dnů první ročník této sou-
těže. Soutěžilo se o překlad němec-
kého textu v rozsahu 1 NS do češtiny. 
Studenti si mohli vybrat buď text pub-
licistický (článek z bulvárních němec-
kých novin) nebo literární (zde měli 
studenti volbu mezi pohádkou bratří 
Grimmů a literaturou pro mládež). 

Celkem se soutěže zúčastnilo 24 
studentů středních škol a bylo ode-
vzdáno 27 překladů. V čem spočívá 
záhada této disproporce mezi přihlá-
šenými studenty a počtem překladů? 
Vysvětlení je jednoduché: mezi stu-
denty se našli zapálení překladatelé, 
podali více soutěžních příspěvků. 

Soutěžili žákyně a žáci z těchto 
škol: Gymnázium a Obchodní akade-
mie Orlová (10 účastníků), Jazykové 
gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě  
(5 účastníků), Gymnázium J. A. Ko-
menského Havířov-Město (4 účastní-
ci), Gymnázium Frýdlant nad Ostravi-
cí (3 účastníci) a Matiční gymnázium 
Ostrava (2 účastníci). 

Porota sestávající ze členů kated-
ry byla postavena před velmi těžkou 
úlohu - určit, kdo si zaslouží diplom  
za nejlepší překlad, protože 

Když studenti přijmou můj způsob 
komunikace, pak rád investuji rela-
tivně hodně času – aby vznikla dobrá 
práce. V podstatě jde o čtyři příleži-
tosti pro intenzivní rozhovory: (a) ob-
ligátní nalezení tématu, (b) diskuze  
o obsahovém členění práce a o způ-
sobu psaní, (c) obligátní prezenta-
ce výsledků zkoumání v kolokviích  
ke konci semestru a (d) hodnocení 
práce, které se uskuteční většinou  
v následujícím semestru. Mnohým 
studentům stačí, když se dozvědí 
známku, jiní – a ti jsou mi mnohem 
milejší – očekávají detailní rady,  
co mohou příště, v jiných oborech  
a předmětech udělat lépe. Ještě ni-
kdy se mi nestalo, že by studentka či 
student neakceptovali mou známku,  
i když se tu a tam dostaví slzy – když 
je hodnocení horší, než jaké bylo 
očekávání.
   
Kdo určuje frekvenci konzultací – 
Vy nebo Vaši studenti?

Ve studijním plánu každého seminá-
ře jsou v kvalifikační fázi (od 3. se-
mestru) dva pevné termíny – termín 
domluvy tématu a termín povinného 
kolokvia. Kromě toho studenti při-
cházejí jednou nebo dvakrát v konzul-
tačních hodinách. Největší problém 
studentů spočívá v nalezení vhodné-
ho metodického nástroje. Pak se jim 
pokusím ukázat cestu s pomocí texto-
vého příkladu, který si přinesou. V zá-
věru psaní často zazní otázka: Mohu 
překročit stanovený počet stran? Na-
opak na začátku si studenti nedove-
dou představit, že budou schopni na-
plnit předepsaný rozsah.

Na závěr bych chtěl ještě jednou 
říct, že studentské vědecké konferen-
ce katedry germanistiky v Ostravě 
představovaly pro nás erfurtské vždy 
vrchol studentského akademického 
života. Je to veliká škoda, že je v sou-
časné době nemůžeme financovat. 
I výměnné didaktické a zeměvědné 
praktikum v Ostravě bylo velmi pří-
nosné: Většina erfurtských účastníků 
využívala s chutí ostravské podněty  
a pracují teď v oblastech, v nichž hraje 
roli němčina jako cizí nebo jako dru-
hý jazyk. 

Pavla ZAJÍCOVÁ

Česko-německé kulturní dny – 
opět v Ostravě

Zahájení festivalu
Fota: Archív KGE
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vá - JG Pavla Tigrida Ostrava, Zbyněk Mikolajek - JG Pavla Tigrida Ostrava). Ale i ostatním studentům patří náš obdiv 
za jejich výkon a snahu!

V den vyhlášení soutěže (tedy 20. 4.) byly po úvodním proslovu vedoucí katedry germanistiky, prof. Vaňkové, předány 
ceny a diplomy a následně se diskutovalo o překladatelských úskalích jednotlivých překládaných textů. Akci uzavřel dr. 
Pišl krátkým výkladem o možnostech využití počítačem podporovaného překladu.

Doufáme, že Překladatelská soutěž pro studenty středních škol zahájí na naší katedře novou tradici a zařadí se právem 
mezi akce, které dále rozvíjejí spolupráci katedry se středními školami v regionu.

Eva Maria HRDINOVÁ a Eva BAJEROVÁ

pěkných překladů bylo zasláno vel-
mi mnoho. Proto byly vytvořeny dvě 
kategorie: do první skupiny byli zařa-
zeni studenti s výbornými překlady, 
kteří obdrželi diplom a knižní cenu 
(Gabriela Muchová – GOA Orlová, 
Vanessa Vilhelmová – GOA Orlová, 
Anežka Sanitrová - G Frýdlant nad 
Ostravicí, Simona Kostohryzová – G 
Komenského Havířov-Město, Marké-
ta Šindlerová – JG Pavla Tigrida Os-
trava, Zbyněk Mikolajek - JG Pavla 
Tigrida Ostrava), v druhé skupině byli 
oceněni studenti, kteří rovněž získali 
z překladu známku 1, ale tu a tam se 
v překladech vyskytla nepřesnost (Te-
reza Hrušková - GOA Orlová, Patrik 
Kurial - G Komenského Havířov-Měs-
to, Barbora Šilcová - G Komenského 
Havířov-Město, Markéta Endlichero-

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

O literárním pochodu a dalších radostech
Dne 21. 4. 2015 se jako jedna z akcí v rámci Česko- 
německých kulturních dnů konal Literární pochod 
Ostravou. Jedná se o literární happening (tradičně 
organizuje PhDr. Irena Šebestová, CSc.). Studenti  
se celý semestr připravují, vybírají a interpretují texty 
(zejména současné) německé prózy a poezie, které 
pak přednášejí právě při Literárním pochodu. Přednes 
je doprovázen také prvky choreografie. Pro letošní 
Kulturní dny si studenti připravili pásmo básní Chris-
tiana Morgensterna.  A jak ukazují fotografie, všichni 
se dobře bavili.….

Během festivalu bylo možné  vidět celou řadu ak-
tuálních německých filmů, například  „Die Stimmen 
meiner Schatten“ (Hlasy mých stínů).Film je zajíma-
vý hlavně tím, že jde o film studentský, který reží-
roval náš rakouský lektor Marcus Bitterer jako svůj 
již třetí režijní počin, a stejně jako v předchozích 
filmech se stali herci sami studenti naší katedry 
germanistiky. Příběh v sobě zahrnuje jako ostravský 
genius loci, tak i reminiscence na některé historické 
reálie spjaté s Rakouskem. Vzpomeňme například 
psychoanalýzu a starého dobrého Siegmunda  
Freuda.

Po zhlédnutí filmu možno konstatovat, že se poda-
řil, ať již jde o kameru, režii nebo o herecké výkony 
našich studentů... Nadšený potlesk zaplněného sálu  
to také dokládal.

A protože se kultura na naší katedře neomezuje jen 
na zmíněný festival, konalo se na katedře dne 28. 4. 
2015 divadelní představení, jež nacvičila doc. Pavla Za-
jícová. Soubor předvedl drama DIE WUNDERÜBUNG 
od současného rakouského spisovatele a dramatika 
Daniela Glattauera. Totéž představení dne 7. 5. 2015 
bylo určeno studentům a pedagogům středních škol  
v regionu. Divadlo se setkalo s živým ohlasem publika. 
A není divu: herecké výkony bylo možno srovnat  
s výkony profesionálních herců 

Eva Maria HRDINOVÁ a Eva BAJEROVÁ

Někteří z vyznamenaných  
středoškolských studentů s diplomy  
z Překladatelské soutěže

Literatura na pochodu  
v ulicích Ostravy
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Uvádí se, že pro budoucího překladatele 
a tlumočníka je vedle teoretických poznatků 
důležitá především praxe ... 

I proto se studenti KGE při Česko-německých kulturních 
dnech pouze nebavili. Studenti magisterských oborů Němči-
na pro překladatelskou praxi a Německá filologie si během 
jednotlivých akcí zkusili i práci tlumočníka – tak, jak vypadá  
v realitě. 

Studenti oboru Němčina pro překladatelskou pra-
xi, Václav Dimun, Adam Bernat a Tomáš Kostílek, 
bravurně tlumočili dne 21. 4. při přednášce paní dr. 
Kateřiny Oleksíkové na téma: Jak důležitý je německý od-
borný jazyk? (Wie wichtig ist die Fachsprache Deutsch?)  
a celá skupina studentů se vystřídala dne 23. 4. při komen-
tované prohlídce Ostravy, kdy se průvodce, pan Vladimír 
Šmehlík, dramaturg klubu Atlantik, věnoval při svém 
dvouhodinovém výstupu především historické minulosti 
Ostravy spjaté s německou kulturou.

Pomyslná tečka za velkou tlumočnickou větou pak ná-
sledovala před začátkem zkouškového období, tedy dne 
5. 5. 2015, kdy již festival skončil a život katedry se vrátil 
do běžných kolejí. Nicméně o překvapení nebyla nouze 
... V rámci předmětu Konsekutivní tlumočení v turismu 
navštívili studenti pod vedením dr. Hrdinové ostravskou 
Novou radnici, kde v sestavě Thao Dang Vu Bich, Lucie 
Procházková, Nikola Hrubá, Petr Polách, Tomáš Kostílek 

Budoucí tlumočníci a překladatelé na Česko-
německých kulturních dnech a po nich ...

a Václav Dimun tlumočili do němčiny mluvené slovo prů-
vodce Jakuba Santaria. Uprostřed prohlídky se znenadání 
objevila reportérka ostravského studia Českého rozhlasu  
a tlumočnické výstupy našich studentů si natočila.  Živě  
se také zajímala o hodnocení studentů této neobvyklé mož-
nosti tlumočnické praxe ...

Může se tedy stát, že naše studenty uslyšíte v rozhlasovém 
vysílání ... A doufáme, že je také někdy uvidíte v tlumočnické 
pozici, a to nejenom v oblasti cestovního ruchu a kulturních 
aktivit, o nichž pojednával i tento článek.

Eva BAJEROVÁ, 
Milan PIŠL, 

Eva Maria HRDINOVÁ 

Návštěva velvyslance SRN 
na Česko-německých 
kulturních dnech
V průběhu Česko-německých kulturních dnů jsme zažili 
vzácnou návštěvu. Navštívil nás pan Dr. Arndt Freiherr 
Freytag von Loringhoven, velvyslanec Spolkové republiky 
Německo v České republice. 

Kdo je tato významná osobnost? Připomeňme nejdů-
ležitější momenty jeho života. Pan velvyslanec se narodil 
12. listopadu 1956 v Mnichově. Po studiích biochemie  
v Bonnu a Berlíně strávil nějaký čas i na Oxfordské uni- 
verzitě. Jeho profesní dráha se zdála být dráhou vědeckou, 
 o čemž svědčí jak magisterský titul oxfordské univerzity, 
tak i doktorát přírodních věd, který pan von Loringhoven 
získal roku 1984, a dále také jeho výzkumná činnost  
na Institutu Maxe Plancka pro biochemii v Martinsriedu 
u Mnichova. V roce 1986 se však příslovečná karta obrací 
a Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven nastupuje 
na ministerstvo zahraničí. Posléze pracuje v různých 
funkcích na ministerstvu zahraničí samotném i na velvy-
slanectvích v Paříži a v Moskvě. V roce 2007 působí pan 
von Loringhoven ve funkci viceprezidenta Spolkové zpra-
vodajské služby BND a v roce 2010 se stává pověřencem 
pro základní otázky EU, politiky společenství a strate-

gickou koordinaci 
a vykonává funkci 
zástupce vedoucí-
ho oddělení. Od 2. 
září 2014 je němec-
kým velvyslancem 
v České republice. 
Je ženatý a má dvě 
děti. 

Pan velvyslanec 
se s ostravskými 
germanisty sešel 
dne 22. dubna 2015 v klubu Atlantik, poté, co diváci zhlédli 
studentský film „Hlasy mých stínů“. Pak ještě dlouho při 
pivě a víně debatoval se studenty a vyučujícími katedry 
germanistiky. Zajímal se o výuku němčiny na naší katedře, 
počty studentů, počty uchazečů a možnosti uplatnění ab-
solventů. Protože jsem seděla s panem velvyslancem u stolu, 
musím potvrdit, že mne překvapil historickými znalostmi  
o našem regionu. Orientoval se v problematice Ostravska  
i především Hlučínska a jeho minulosti spjaté s německým 
jazykem a kulturou. Rozhovor s panem velvyslancem byl  
pro nás všechny u stolu obohacující, protože jsme se setkali  
s člověkem nejen velmi vzdělaným, s širokým přehledem, 
ale také milým, příjemným a šarmantním. 
                                                                                                                

Eva Maria HRDINOVÁ 

Studentka Nikola Hrubá  
si připravuje tlumočnický zápis  
při komentované prohlídce města

Prof. Lenka Vaňková a velvyslanec SRN
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI KVĚTEN
Studentské vědecké konference – velké téma filozofické fakultyDoktorandi KDU uspořádali mezinárodní 

doktorandskou konferenci 

a Slovenska. Na konferenci zazněly 
příspěvky z oblasti kultury, urbanis-
mu, náboženství, industrialismu, 
výtvarného umění, hudby, architek-
tury, zločinnosti, veřejného prostoru, 
přírody, šlechty, dělnictva, naciona-
lismu, koňských dostihů a mnoho 
dalších v období od středověku přes 
současnost, až do budoucnosti. Tato 
pestrá skladba příspěvků dala podnět 
k mnoha debatám v jednotlivých blo-
cích, v kuloárech či během neoficiál-
ního posezení ve Voliéře, které násle-
dovalo po ukončení konference.

Během slavnostního ukončení Kre-
ativního města doc. Andrea Pokludová 
vyjádřila naději, že se na půdě Ostrav-
ské univerzity při pořádání druhého 
ročníku setkáme i v následujícím roce, 
a díky hojné účasti i na více dní.

Podrobné informace a aktuality 
naleznete na webu konference: http://
conferenceuo.naproti.cz/cz/ či na Fa-
cebooku pod heslem Kreativní město.

Na závěr nezbývá než těšit se  
na shledanou za rok!   

Tereza Čapandová
studentka FF

Dne 13. 5. 2015 se na půdě  
Ostravské univerzity v Ostravě 
konal 1. ročník mezinárodní dok-
torandské konference „Kreativní 
město“, kterou zorganizovali  
doktorandi katedry dějin umění  
a kulturního dědictví Filozofické 
fakulty OU. Tato mezioborová 
konference v sobě skloubila téma-
ta z historie, dějin umění, kultur-
ních dějin a společenských věd. 
Kladné ohlasy aktivních účastní-
ků a hostů konference jednoznač-
ně ukázaly, že tento první ročník 
rozhodně nebude ročníkem 
posledním!

Účastníky konference úvodním slo-
vem přivítal děkan Filozofické fakulty 
OU, prof. Aleš Zářický, na jehož osobi-
tou zdravici navázala vedoucí katedry 
dějin umění a kulturního dědictví  
dr. Daniela Rywiková úvodní přednáš-
kou na téma Creative City / Kreativní 
město. Exkurz do dějin a současnosti 
ideálního města. Dr. Daniela Rywiko-
vá společně s doc. Andreou Pokludo-
vou (KDU) nad touto konferencí pře-
vzaly záštitu. Hlavními organizátory 
konference byly doktorandky KDU 
Mgr. et Mgr. Andrea Kozlová a Mgr. 
Martina Šimíková. Organizátorský 
tým dále doplnili doktorandi doc.  
Andrey Pokludové Mgr. Tereza Čapan- 
dová, Mgr. Agáta Kravčíková a Mgr. 
Miroslav Maňas. Ruku k dílu přiložili 
také další studenti z KDU. Jmenujme 
alespoň Bc. Davida Kaniu, Mgr. Petra 
Zatloukala a Mgr. Petra Gašpárka. 

Tato interdisciplinární konference 
ve svých dvou paralelních sekcích, 
které byly složeny z pěti tematických 
bloků, začala díky hojnému počtu 
aktivních účastníků již v brzkých 
ranních hodinách. Během celé konfe-
rence byla taktéž vystavena postero-
vá sekce. Posluchači byli seznámeni  
s čtyřiceti příspěvky v češtině, slo-
venštině a angličtině, které byly před-
neseny doktorandy s Česka, Polska 

Ze zahájení konference prof. Alešem 
Zářickým a dr. Danielou Rywikovou
Fota: Petr GAŠPÁREK

Mgr. Agáta Kravčíková (KDU) během 
své přednášky na téma Obyvatelé hor-
nické kolonie Zvěřina ve Slezské Ostravě 
a jejich integrace do života v obci
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ANDROS PROBABILIS
a nenáročný způsob existence. Na dru-
hé straně se netajil podporou těch, kdo 
jeho strategii přijali za svou a podle 
toho konali. Nebyla to jistě náhoda, že 
za Sivkova „děkanování“ si ostravská 
Pedagogická fakulta vydobyla nejpřed-
nější místo mezi fakultami obdobného 
zaměření. Byli jsme první PF, které se 
dostalo akreditace pro udělování aka-
demických titulů PhDr.v několika věd-
ních oborech, která vedle obvyklých 
sborníků vědeckých prací vydávala také 
řadu monografií apod. Spoluprací děka-
na Sivka s tehdejším rektorem Vysoké 
školy báňské prof. B. Růžičkou se také 
v letech 1966-67 rodil projekt vytvoření 
technické univerzity v Ostravě, jejíž jed-
nou z fakult se měla stát fakulta pedago- 
gická. Vzpomínám na jednu poradu dě- 
kanů pedagogických fakult na Minis-
terstvu školství v Praze, kde nás vedoucí 
oddělení PF káral za to, že překračujeme 
kompetence  a směřujeme k transfor-
maci pedagogické fakultv na univerzitu. 

Sivek sám se vědecky věnoval studiu 
folkloristiky a dějinám regionální lite-
ratury. Vydal dvě rozsáhlé monografie 
o zbojníku Ondrášovi z Janovic, edito-
val lidové pohádky a pověsti a hornic-
ký folklór. Z tematiky dějin regionální 
literatury se zabýval např. dílem Petra 
Bezruče, spisovatelů Vojtěcha Martín-
ka, Karla Dvořáčka, básníka Viléma 
Závady a řady dalších.

Kulturu ostravského regionu v 50. 
a 60. letech minulého století si bez 
inspirativního podílu Sivkova nelze 
vůbec představit. Jako pečlivý a vlíd-
ný kritik stál u zrodu řady literárních 
děl začínajících i již zkušených autorů, 
jejichž rukopisy pomáhal prosazovat  
v tehdejším Krajském nakladatelství.  
Z jeho iniciativy se zrodila řada kultur-
ních akcí, z nichž některé přetrvávají 
dodnes. Jako moudrá a navíc charisma-
tická osobnost dovedl propojovat často 
protichůdné zájmy a směřování uměl-
ců různého zaměření a orientace. Ne-
zůstával ani vně politického dění, zejm. 
v „zlatých šedesátých“ 20. stol. Zapojil 
se do „obrodného procesu“ konce šede-
sátých let, podepsal manifest 2000 slov 
a byl jedním z iniciátorů ostravského 
hnutí dělníků na podporu pronásledo-
vaných intelektuálů. V době nástupu 
normalizace odmítl Komunistickou 
stranou vytypované učitele fakulty 
propustit. To mu vyneslo nepřízeň dog-
matických komunistů a stranického 
aparátu.Rozjeli vůči Sivkovi politické 

represe, neštítíce se ani existenčního 
ohrožení. Přicházely zvenčí i zevnitř 
fakulty, od těch, po kterých Sivek chtěl 
práci a ne jen politické proklamace.
Různí Rušajové, Sekerové, Skácelové ad.  
se šikovali k útoku. Začali jsme se obávat 
o Sivkův zdravotní stav, který se v tomto 
nevlídném klimatu rapidně zhoršoval, 
až skončil jeho předčasným odchodem 
12. října 1971. Demonstrací toho, kam až 
může zavést zloba militantních komu-
nistů, byl Sivkův pohřeb. Slezskoost-
ravské krematorium bylo v obležení 
tajných policistů, normalizační děkan 
PF Richter dal příkaz k detailní foto-
grafické dokumentaci smutečního ob-
řadu, aby získal přehled o účastnících  
a vrcholem trapnosti se staly tahanice  
o to, zda je vhodné, aby smuteční projev 
pronesl režimem respektovaný národ-
ní umělec Vilém Závada, dávný Sivkův 
přítel a obdivovatel jeho zásluh o kul-
turní život na Ostravsku. 

Když jsme na počátku 90. let připra-
vovali založení Ostravské univerzity, 
nejednou bylo připomenuto jméno pro-
fesora Sivka. Kdyby byl ještě mezi námi 
– byl by jistě nezpochybnitelnou záru-
kou úspěchu našeho snažení. Nemohu  
v této souvislosti nevzpomenout naše 
tradiční prázdninová setkání na Siv-
kových chatě na Soláni, kdy jsme po 
horském chodníčku kolem Černé jedle 
směřovali na návštěvu k Podešvům a po- 
tom kousek dále k Hofmanům a bouř- 
livě diskutovali o tom, zda se nám někdy 
podaří vybudovat v Ostravě univerzitu.

 Milan MYŠKA

Nikým nepřipomenuto, vzpomenuto 
snad jen rodinou a nejbližšími přáteli, 
proběhlo 10. února letošního roku jedno 
významné výročí. Toho dne, roku 1920, 
se v Dolní Suché v havířské rodině na-
rodil Alois Sivek. Muž, jehož jméno by v 
historii Ostravské univerzity nemělo být 
zapomenuto. Po gymnazijních studiích 
v Českém Těšíně se r. 1938 zapsal na Ma-
sarykově univerzitě v Brně ke studiu bo-
hemistiky a germanistiky. Po násilném 
přerušení studií zavřením českých vyso-
kých škol nacisty mohl studium ukončit 
až po druhé světové válce. Patřil k oblí-
beným žákům profesorů Franka Woll-
manna a Antonína Grunda, pod jejichž 
vedením získal také doktorát filozofie. 
Po krátkém působení na středních ško-
lách působil jako lektor-bohemista na 
univerzitě v Poznani.Po návratu v r.1953 
byl povolán do učitelského sboru v Opa-
vě založené Vyšší pedagogické školy, 
připravující učitele základních škol. Spo-
lu s dr. Vlastimilem Uhrem, tehdejším 
děkanem školy, se podílel ve funkci pro-
děkana na vybudování této první vysoké 
školy humanitního zaměření ve Slezsku 
a na severu Moravy, legitimního před-
chůdce dnešní Ostravské univerzity.  
Na VPŠ v Opavě patřil k oblíbeným a vy-
soce ceněným vysokoškolským pedago-
gům. My všichni jeho kolegové jsme mu 
záviděli doslova „narvané“ posluchárny, 
když v podvečerních hodinách konal své 
výběrové přednášky o dějinách světové 
literatury, navštěvované nejen filology, 
ale i studenty přírodních věd. Když se 
schylovalo k realizaci další nepovedené 
reformy vysokoškolského studia učitelů 
(dostala tehdy formu tzv. pedagogických 
institutů), odešel na Palackého univerzi-
tu v Olomouci (1958), kde v letech 1958-
61 působil jako vedoucí katedry bohe-
mistiky a slavistiky. Na počátku 60. let  
se vrátil na Ostravsko, tehdy již na Pe-
dagogický institut (od r. 1964 samostat-
nou Pedagogickou fakultu), přenesený  
z Opavy do Ostravy. V r. 1964 se stal doc. 
Alois Sivek děkanem této vysoké školy.

Velmi si vážím toho, že si mne nový 
decanus-spectabilis vybral za svého pro-
děkana. Sivek napřel své usilování ze-
jména na zvýšení vědecké úrovně této je-
diné humanitně zaměřené vysoké školy  
na Ostravsku, v čemž jsme vzácně 
souzněli. Nastolil relativně velmi přísné 
nároky na vědecký růst akademických 
pracovníků, což přirozeně vyvoláva-
lo odpor těch, kteří své vysokoškolské 
působení považovali jen za pohodlný  
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Účast Filozofické fakulty na 70. výročí 
osvobození Ostravy

Snad trochu stranou pozornosti kvůli pozoruhodnému 
defilé vojenské techniky při oslavách 70. výročí osvoboze-
ní Ostravy zůstal dopolední pietní akt. Děkan Filozofické 

fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, prof. Aleš Zářický, spo-
lečně s doktorem Vítězslavem Vilímkem z katedry slavistiky 
– vedoucím projektu Euroasijské akademické fórum, zastu-
povali naši fakultu při pietním aktu u památníku Rudé armá-
dy v Komenského sadech, jejž organizovalo Krajské vojenské 
velitelství Ostrava společně s Československou obcí legio-
nářskou. Pietního aktu se účastnili nejenom zástupci politic-
kých stran Moravskoslezského kraje, ale také aktivní politické  
a tělovýchovné spolky a samozřejmě také žijící účastníci osvo-
bozovacích bojů a českoslovenští legionáři. Pan děkan Zářický 
s doktorem Vilímkem uctili padlé při osvobozování Ostravy 
položením věnce k památníku a prezentovali tak to, že se neje-
nom Filozofická fakulta OU, ale vůbec univerzitní obec cítí být 
nedílnou součástí našeho historického, ale také i soudobého 
širšího společenskokulturního vědomí.

 Roman POLÁCH

Majáles 2015 – studenti sobě

Letošní Majáles byl opět uspořádán v Dolní oblas-
ti Vítkovic, kde se Ostravská univerzita opětovně 
prezentovala společně s Vysokou školou báňskou 

– mimo jiné zde poprvé měly společný stánek knihovny 
obou univerzit. Povzbuzujícím faktem bylo také to, že zde 
své oficiální místo měli také absolventi OU – univerzita 
se do budoucna chce i nadále věnovat užšímu kontaktu 
se svými absolventy, jak je to ve světě již po dlouhou dobu 
běžné. Filozofická fakulta OU se zapojila do majálesového 
programu v rámci výpomoci při tzv. OSU Point – místě, 
kde stálo pódium „Studentská scéna OU“ a kde vystoupily 
zejména mladé a méně známé kapely. Pro návštěvníky to-
hoto místa byl také připraven kreativní program, při kte-
rém univerzita prezentovala své zapojení do sociálních sítí 
(např. Instagram či Facebook). Program samotného Majá-
lesu byl opět velice bohatý – představily se zde kapely, kte-
ré mají jméno v českém popovém prostředí (např. MIG21, 
Marek Ztracený či PSH), kulturní program byl podpořen 
např. fenoménem Slam poetry a chvályhodným počinem 
bylo také postavení stánku s vegan jídlem. Na závěr ma-
jálesového dne předal rektor OU, prof. Jan Lata, Stavov-
ské unii studentů dar 30 tisíc korun jako výraz podpory 
za jejich úsilí nejenom při organizaci tohoto studentského 
jarního setkání. Na závěr lze dodat, že se neustále potvr-
zuje (i přes letos poměrně problematickou organizaci při 
vstupu), že prostor Dolní oblasti Vítkovic je na špičkové 
evropské úrovni a může se stát jedním z kulturních center 
České republiky.

                                                                                                                                                      
 Roman POLÁCH

Prof. Aleš Zářický 
a dr. Vítězslav Vilímek 
při pokládání věnce 
k památníku

OSU Point
Fota: Roman POLÁCH

OSU Tým
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Schůzka zástupců fakulty
a České televize
Studenti již delší dobu volají po nějaké formě žurnalistických 
studií na naší univerzitě. V minulosti zde určité pokusy byly, 
ale byly zaměřeny příliš teoreticky a neměly dlouhého trvání. 

Na konci dubna se proto sešli na děkanátě FF OU zástupci 
fakulty v čele s děkanem prof. PhDr. Alešem Zářickým, Ph.D., 
s projektovým manažerem České televize Mgr. Alešem Gon-
golem, aby projednali možnost bližší spolupráce. Konečným 
cílem je vybudovat na filozofické fakultě nový studijní obor  
s praktickým zaměřením na audiovizuální žurnalistiku.

Při jednání byly zmíněny výjimečně příhodné podmínky 
pro takovou spolupráci. Televizní studio v Ostravě má nejen 
dostatek odborníků z nejrůznějších televizních profesí pro 
praktickou výuku, může také poskytnout příležitost praxe 
našim studentům. V neposlední řadě se jako výhodné jeví  
i to, že budovy televizního studia a fakulty stojí jen pár desítek 
metrů od sebe. Důležité také je, že budoucí oboustrannou 
spolupráci podporují jak rektor univerzity, tak ředitel ostrav-
ského televizního studia.

Sledujte webové stránky fakulty, již brzy se objeví zajímavá 
nabídka pro příští akademický rok.

         Eva JANDOVÁ

ROSTEME!!!

Dne 20. května obhájil Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., proděkan Filozofické fakulty  
OU, na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci svou habilitač-
ní práci s názvem Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí.

Blahopřejeme! 

Zpráva nás těší o to víc, že habilitační přednáška na téma Environmentalismus  
v kalifornské literatuře získala 100 % hlasů přítomných členů olomoucké vědecké 
rady.

                          Eva MRHAČOVÁ

Úspěchy FF při 
akreditaci
 Na květnovém zasedání Akreditační komise České 
vlády, konalo se ve dnech 13. až 15. dubna 2015, slavila naše 
fakulta velké úspěchy. Komise prodloužila fakultě akreditaci 
habilitačních práv a práv k řízení jmenování profesorem 
u oborů České a čs. dějiny se zaměřením na hospodářské 
a sociální dějiny, Dějiny české literatury a Polský jazyk. 
Na tomtéž zasedání byla schválena akreditace nového 
doktorského oboru, který připravila katedra historie. 
Obor s názvem Didaktika dějepisu (hlavní autorka 
projektu doc. PhDr. Blažena Gracová) tak rozšířil nabídku 
doktorských studií naší fakulty na 12. Také jsme získali 
akreditaci pro anglickou mutaci všech typů (od bakalářských 
 po doktorské) studijního oboru Anglický jazyk - tento 
druh studia je placený a je vhodný především 
pro zahraniční zájemce.

                                                                                                                             
Rostislav ČERNÝ

Nenechte si ujít!!!
Listy FF obvykle neinformují o ostravských programech,  
ale tentokrát činíme výjimku:

l.  v ostravském Výtvarném centru Chagall byla otevřena vý-
stava DALÍ, MIRÓ, CHAGALL, PICASSO – kresby, grafiky, 
gobelíny, návrhy pro užitné předměty; je zde dokonce vysta-
ven Chagallův cyklus ilustrací k bibli!
Výstava potrvá do 24. června.

2. V ostravských Dolních Vítkovicích byla dne 17. 5. výstře-
lem z katapultu zahájena výstava MAGIČTÍ LUCEMBUR-
KOVÉ – jako jeden z prvních projektů k oslavám 700. výro-

čí narození Karla IV, které si připomeneme v příštím roce. 
Výstava představí české krále z rodu Lucemburků – Jana 
Lucemburského, Karla IV., Václava IV. a Zikmunda Lucem-
burského. Na přípravě výstavy se podílel i náš absolvent  
Mgr. Marek Zágora, kterého znáte jako autora našeho 
seriálu Listů FF – „Evropa – Kulturní dědictví“. Termín 
výstavy byl zvolen symbolicky: dne 17. května 1362 bylo totiž 
vydáno privilegium Karla IV., dávající městu Ostrava právo 
na konání výročního trhu. Tento nejstarší dokument Archivu 
města Ostravy je na výstavě rovněž vystaven.
Výstava potrvá do 17. září.

                                                      Eva MRHAČOVÁ
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Teror ctnosti – Thilo Sarrazin – 28. 4. 2015 
Kdo rozhoduje o tom, co se smí říkat, a o čem je třeba mlčet? Názorová svoboda  
je v naší zemi zaručena ústavou. Avšak jak je tomu opravdu? V realitě se neustále stře-
táváme se zákazy něco si myslet a veřejně o tom hovořit. Velmi snadno se tak ocitáme  
u hranic toho, co lze veřejně sdělovat. Autor analyzuje konformismus bující všude kolem 
nás a konstatuje: Kdo vyslovuje názory nebo konstruuje souvislosti, které nezapadají 
do právě vládnoucího obrazu světa, bývá bez rozpaků označen za provokatéra. S jemu 
vlastní myšlenkovou pronikavostí staví Thilo Sarrazin tyto postoje a praktiky na pranýř, 
ukazuje, odkud pocházejí jejich příčiny, a pojmenovává čtrnáct zákazů myslet a hovořit 
ovládajících naši dobu. Vychází v edici 21. století.
Vázaná, 336 str., 325 Kč.
 
Shakespeare jeviště a svět – Martin Hilský – 5. 5. 2015
Kniha Shakespeare a jeviště svět je pokusem nahlédnout na Shakespearovo dílo v jeho úpl-
nosti a v kontextech anglické a evropské renesance. Chce být především pozváním do fas-
cinujícího světa Shakespearovy imaginace, která je chápána v nejširším smyslu – patří do 
ní představy o světě, o řádu přírody a člověka, o vztahu mezi bytím a zdáním, skutečností  
a snem, realitou a iluzí. Chronologicky řazené studie a eseje nabízejí pohled na vývoj Shake-
spearovy tvorby. Tato kniha může mj. sloužit jako svébytný průvodce k publikaci William 
Shakespeare: Dílo (Academia 2011), prvnímu českému vydání celého Shakespearova díla  
v jednom svazku a z pera jednoho překladatele. 2. vydání
 Vázaná, 864 str., 795 Kč.
 
Dějiny nizozemské a vlámské literatury – Engelbrecht  
Wilken – 7. 5. 2015
Nizozemština, jazyk, kterým mluví Nizozemci a Vlámové, je s více než 25 mi-
liony mateřských mluvčích třetím nejvíce zastoupeným germánským jazy-
kem. Díla psaná nizozemsky začala vznikat již v 8. století našeho letopoč- 
tu a nizozemská literatura patří k literaturám, které jsou hojně překládány do češ-
tiny. Dílo představuje přehled dějin nizozemské a vlámské literatury od počátku  
až do současnosti, včetně odvětví, jako jsou literatura pro děti a mládež nebo nizozem-
ská literatura, psaná v bývalých koloniích. Vychází v edici Literární řada.
 Vázaná, 632 str., 595 Kč.

                                          Připravila Eva MRHAČOVÁ

Z publikací nakladatelství ACADEMIA Z programu Fiducie na měsíc červen
3.6. v 18:00 křest knihy Martin Strakoš –   
Po sorele brusel, kov, sklo, struktury  
a beton 
Uvedení knihy historika umění Martina Stra-
koše, vydané Národním památkovým ústavem.
Kniha se věnuje architektuře a výtvarnému 
umění od poloviny 50. let do závěru 60. let 20. st.
13.6. 2015 18:00 – 22:00 Ostravská muzejní 
noc ve Fiducii
Otevřena celá Fiducia včetně antikvariátu,  
kde na vás již tradičně čeká literární soutěž  
o hodnotné ceny.
 18:00 - 20:00 Speciální muzejní ateliér pro děti 
a jejich rodiče s výtvarníky Marcelou Lysáčko-
vou a Maxem Lysáčkem.
17.6. v 18:00 Československá StB a Brazílie 
Přednáška na téma působení českoslovanské 
komunistické rozvědky v Brazílii v 50.  
a 60. letech 20. století. Proč tam komunistická 
rozvědka malého Československa šla? Co tam 
dělala? Navzdory dosti těžkým počátkům, kdy 
rozvědčíkem zakládajícím residenturu v Rio 
de Janeiro byl vyučený kadeřník, ale za to 
kovaný komunista, „naši“ špioni po několika 
letech dosáhli takové úrovně, že si mohli dovolit 
provádět taková aktivní opatření, jejichž vý-
znam přesahoval největší stát Latinské Ameriky 
Brazílii. Kam až sahal vliv StB v daleké Brazílii? 
Mohli tam vyvolat občanskou válku, mohli 
změnit postoj Brazilců ke Kubě, mohli si do-
konce koupit celé noviny. Dělali to ve prospěch 
Československa? 
Přednášející: Mauro „Abranches“ Krainski - 
Brazilec žijící v Polsku, překladatel, turistický 
průvodce, bloger, několik let pracoval v polské 
televizi jako dokumentarista.
Vladimír Petrilák - Čech žijící v Polsku, nezá-
vislý publicista, překladatel a tlumočník, autor 
mnoha článků s politickou tematikou.
21.6. v 18:00 Křest bulletinu Krásná Ostrava 
a instalování naučné cedulky u bývalého 
internačního tábora Hanke. Sraz u zastávky 
Důl Jindřich v centru. 
Pořádá okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu 
ve spolupráci s Antikvariátem a klubem Fiducia. 
27.6. v 18:00 Položení pamětní destičky 
novináři Karlu Biňovcovi u příležitosti Dne 
památky obětí komunismu  
Sraz u oblouku v Porubě. Pořádá okrašlovací 
spolek Za krásnou Ostravu ve spolupráci s Anti-
kvariátem a klubem Fiducia.                                                                                                               

Ilona ROZEHNALOVÁ

Ve věku sedmdesáti let zemřel  v pátek 22. května po dlouhé těžké nemoci  
pan PhDr. Jaromír Hrubeš, CSc., dlouholetý člen katedry filozofie Filozofické  
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.  Poslední rozloučení se zesnulým  
proběhlo v úzkém rodinném kruhu. 

Pan Jaromír Hrubeš se narodil 22. listopadu 1944 v Ostravě.  Vystudoval učitelství ma-
tematiky a fyziky na Pedagogické fakultě v Ostravě a posléze jednooborovou filozofii  
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na téže fakultě vykonal v roce 1978 rigo-
rózní zkoušku. V roce 1987 obhájil disertační práci v oboru filozofie. Od roku 1980 působil  
na katedře matematiky tehdejší Pedagogické fakulty v Ostravě. 
   Po založení Ostravské univerzity přešel v roce 1991 na nově vzniklou katedru filozofie Fi-
lozofické fakulty Ostravské univerzity, kde se podílel na její odborné, personální a koncepč-
ní profilaci. Na katedře působil do roku 2009, do roku 2013 zde vyučoval formou externí 
spolupráce. 
   PhDr. Jaromír Hrubeš, CSc., byl uznávaným a oblíbeným pedagogem. Na domovské ka-
tedře byl oporou učitelského vzdělávání, podpořil její vědeckou činnost v oblasti logiky, 
filozofie přírodních věd a filozofických problémů matematiky.
   Členové katedry filozofie a akademická obec Filozofické fakulty Ostravské univerzity  
v Ostravě ztratila v osobě Jaromíra Hrubeše kolegu, přítele, učitele, člověka.

                                                                                                Jana BOLKOVÁ

Zemřel PhDr. Jaromír Hrubeš, CSc.
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Profesor Jan Lata byl slavnostně uveden  
do rektorského úřadu 
Zrekonstruované industriální prostory národní  
kulturní památky Důl Hlubina v Dolní oblasti  
Vítkovice byly v úterý dne 12. května dějištěm jedné  
z nejvýznamnějších univerzitních slavností -  
inaugurace v pořadí již šestého rektora Ostravské 
univerzity v Ostravě - prof. MUDr. Jana Laty, CSc. 
Prof. Jan Lata byl zvolen Akademickým senátem 
Ostravské univerzity v Ostravě 15. prosince 2014  
a funkce se ujal 1. března 2015.

Akademickou slavnost zahájily slavnostní fanfáry v po-
dání hornového tria studentů Fakulty umění OU. V zapl-
něném auditoriu byli přítomni členové akademické obce 
Ostravské univerzity, její bývalí rektoři (prof. Hubáček, 
prof. Močkoř, prof. Baar), děkani jednotlivých fakult  
i rektoři a akademičtí hodnostáři českých a zahranič-
ních univerzit. Obřadu přihlížely významné osobnosti 
kulturního, společenského a průmyslového života kraje 
a města, z nichž jmenuji hejtmana Moravskoslezského 
kraje Miroslava Nováka, náměstka primátora Zbyňka 
Pražáka, ředitele a.s. Vítkovice Machinery Group Jana 
Světlíka, ředitele Národního divadla moravskoslezského 
Jiřího Nekvasila. Slavnostním aktem provázela doc. Iva 
Málková. 

Po složení inauguračního slibu převzal prof. Lata  
z rukou předsedkyně Akademického senátu Ostravské 
univerzity v Ostravě, Mgr. Moniky Šumberové, symbo-
ly svého úřadu - insignie. Následně rektor Lata předal 
medaile s řetězy nově jmenovaným prorektorům - doc. 
Jeleně Petrucijové, prorektorce pro studium a celoživotní 
vzdělávání, doc. Pavlu Drozdovi, prorektorovi pro vědu  
a tvůrčí činnost, prof. Romanu Hájkovi, prorektorovi pro 
strategii a rozvoj a doc. Danielu Jandačkovi, prorektorovi 
pro mezinárodní vztahy. 

Poté proslovil svou inaugurační řeč. Její první část byla 
koncipována jako odborná přednáška z vědního oboru 
nově nastoupivšího pana rektora; v její  další části na-
stínil profesor Lata vize směřování Ostravské univerzity: 
posílení role vědy a výzkumu, zintenzivnění spolupráce 
s veřejnými a kulturními institucemi a významné zapo-
jení univerzity do veřejného života v regionu.

„Ostravská univerzita má velký potenciál, od odborní-
ků napříč vědními obory až po aktivní a velice schopné 
studenty. Jakožto veřejná vysoká škola cítíme povinnost 
se mnohem více zapojovat do života společnosti a míst-
ního regionu, než jen pouze výchovou kvalitních absol-
ventů.“ uvedl rektor Lata. „Jsem si jist, že lidi, které naše 
univerzita má, jsou budoucností naší alma mater. Věřím,  
že s jejich pomocí se mně a mým spolupracovníkům 
podaří předat naši univerzitu mému nástupci nebo ná-
stupkyni jako sebevědomou univerzitu respektovanou 
pro vědeckou i pedagogickou činnost, a taky výrazně 
podporující veřejný prostor,“ konstatoval v závěru svého 
proslovu.

Ač je ceremonie inaugurace klasickým akademickým 
obřadem, její konání mimo tradiční univerzitní prostory jí 
dodalo unikátní atmosféru. Výjimečnost slavnosti dokresli-
lo vystoupení smyčcového kvarteta Benda Band, tvořeného 
současnými a bývalými studenty Fakulty umění Ostravské 
univerzity a blok lidových písní z moravského Slovácka  
v podání Veroniky Malatincové. Slavnostní akt byl zakon-
čen studentskou hymnou Gaudeamus igitur v podání vyso-
koškolského pěveckého souboru Ostravské univerzity. 

     Jana BOLKOVÁ 
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I letošní Sportovní den Ostravské 
univerzity nabízel pestrou paletu 
pohybových aktivit. K těm nejvy-
hledávanějším patřila túra  
po hřebeni Hrubého Jeseníku. 
Turistický výlet si nenechalo ujít 
především dámské osazenstvo 
univerzity včetně skupiny neaka-
demických pracovnic naší fakulty 
v doprovodu jediného zástupce 
silnějšího pohlaví. Po loňském 
výšlapu na Velkou Čantoryji  
v Těšínských Beskydech nám letos 
tým Mgr. Radima Kofránka  
z katedry studií lidského pohybu 
Pedagogické fakulty OU připravil 
středně náročnou trasu v délce pat-
nácti kilometrů vedoucí z Červeno-
horského sedla přes Keprník  
a Šerák do Ramzové.

Po trase Opava – Bruntál – Vrbno 
pod Pradědem – Vidly – Bělá pod 
Pradědem nás autobus dopravil  
do východiště našeho putování, Čer-
venohorského sedla, nacházejícího 
se v nadmořské výšce 1013 metrů.  
Po krátkém seznámení s tímto vý-
znamným střediskem turistiky a cen-
trem zimních sportů jsme se vydali 
vstříc prvnímu zastavení na naší tra-
se, Vřesové studánce.  

Počasí pro tento den, 29. dubna,  
si dalo notně záležet a připravilo nám 
nezapomenutelné a nevšední daleké 
výhledy na okolní vrcholy a kraji-
nu, podbarvené blankytně modrou 
oblohou. Od Vřesové studánky, na-
cházející se ve výšce  1300 m. n. m., 
jsme se mohli kochat i překrásnými 
ledovými výtvory, které vykouzlila 
paní Zima na větvích kleče, z čehož 
bylo patrno, že se ještě nechce jen 
tak lehce vzdát své vlády. Od Vřesové 
studánky jsme vystoupali na hřeben 
Červené hory, kde se nachází zají-
mavý skalní útvar – Kamenné okno.  
Odvážnější z nás vylezli na jeho vr-
cholek a odměnou jim byl nádherný 
pohled na Praděd, masiv hory Mra-
venečník s typicky uťatým vrcholem, 
kde se nachází horní nádrž přečerpá-
vající elektrárny Dlouhé Stráně. Vý-
chodním směrem jsme pozorovali  

Sportovní den univerzity na hřebeni Jeseníků 

Na  vrcholu  Keprniku

Fota: Tomáš VÁCLAVEK,
Tereza MIKŠÁNKOVÁ

U  Kamenného oka

Zima na vrcholu Vozky
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mohutný zalesněný hřeben Orlíku, 
Medvědího vrchu, přecházejícího 
na Rejvíz a končícího vrchem Zlatý 
Chlum, kde se nalézá stejnojmenná 
rozhledna. Po pořízení nezbytné fo-
tografické dokumentace jsme klesali 
do sedla Pod Vřesovkou. Odtud ně-
kteří zamířili na nedaleký, už zdale-
ka viditelný vrchol Vozka (1377 m. n. 
m.), tvořený nejrozsáhlejší skupinou 
bizarních skalních útvarů v Jesení-
kách. Ostatní pokračovali po červené 
značce stoupáním na Trojmezí, kde 
kamennou a blátivou cestu vystřídala 
zhruba dvoukilometrová trasa sou-
vislou sněhovou pokrývkou. I když 
bylo teplo, sníh se nebořil a cesta 
ubíhala v příjemném tempu. Násled-
ně jsme dosáhli vrcholu Keprníku 
(1423 m. n. m.), tvořenému nízkými 
svorovými skálami. Díky kruhovému 
rozhledu, považovanému za nejlepší 
v jesenické oblasti, se nám opět otví-
raly fascinující výhledy na okolní sce-
nérii. Na západě se v dáli majestátně 
vypínal masív Králického Sněžníku 
se stejnojmennou nejvyšší horou 
(1424 m. n. m.) a s hřebeny Slamníku, 
Podbělky a Sušiny. V popředí se nám 
naskytnul pohled na Rychlebské hory 
a severovýchodním směrem prosvíta-
ly rozlehlé hladiny Otmuchowských 
jezer, které se nacházejí již na území  
Polska. Po dalších dvou kilometrech 
jsme pak dorazili do rázovité kamen-
né chaty Jiřího na Šeráku. Po občer-
stvení a příjemném posezení jsme  
se vydali na závěrečnou etapu našeho 
celodenního putování. Po kamenité 
cestě jsme sestupovali k tzv. Koňské 
vyhlídce, odkud byla překrásná podí-
vaná do hlubokého údolí říčky Bran-
né a na strže svahů Keprníku. Krát-
ce jsme se zastavili na Čerňavě, kde  
se nachází mezistanice sedačko-
vé lanové dráhy  Ramzová – Šerák  
a kochali se podmanivými rozhledy  
na hřeben Smrku v Rychlebských ho-
rách a  turistická střediska Ramzová  
a Petříkov. Z Čerňavy jsme pokra-
čovali kolem studánky Dobrá voda  
k dolní stanici lanové dráhy v Ramzo-
vé, kde byl závěr našeho celodenního 
putování probouzející se jarní jese-
nickou přírodou. 

     
  Jana  BOLKOVÁ 

Vřesová studánka

Pohled z chaty  Jiřího  
na Šeráku na  Jeseník

Účastníci zájezdu
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Exkurze do zámku v Raduni

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 pořá-
dala doktorka Alena Borovco-
vá z katedry  dějin umění ex-

kurzi do zámeckého areálu v Raduni. 
V cíli naší výpravy nás přivítala 

kastelánka objektu, doktorka Eva 
Kolářová. Nejprve jsme si prohlédli 
oba zámecké okruhy. Zde je vhod-
né poznamenat, že polovinu naší 
výpravy tvořily studentky z Ruska, 
kterým výklad po celou dobu tlumo-
čila naše studentka rusistiky. 

Původní tvrz v Raduni v 16. stol. 
přestavěli Tvorkovští z Kravař na re-
nesanční zámek. Během 19. století 
za majitelů Larisch-Mönnichů získal 
klasicistní podobu. V jeho areálu byl 
postaven dům pro úředníky, oranže-
rie, ananasovna a fíkovna, dopro-
vázené okrasnou i užitkovou zahra-
dou. V 1. pol. 19. stol. získali Raduň 
Blücherové, kteří sídlo upravili em-
pírově. Koncem století se zámek do-
čkal ještě historizující přestavby. Po 
druhé světové válce byl během po-

zemkové reformy zestátněn, sloužil 
jako škola, obecní úřad, byty, kul-
turní instituce

Myslím, že exkurze všechny 
účastníky zaujala. Doktorka Borov-
cová i kastelánka Kolářová si za-
slouží naše poděkování za organi-

zaci exkurze a ochotu předat nám 
co nejvíce poznatků. Raduň možná 
nepatří k nejvyhlášenějším turistic-
kým cílům, přesto však určitě stojí 
za návštěvu.                                                         

Radmila KADĚROVÁ
 studentka FF

Vyšly dvě pěkné knížky
Dr. Maksymilian 
DROZDOWICZ 
z katedry romanistiky FF OU 
vydal velmi zajímavou mono-
grafii, v níž analyzuje tvorbu 
nikaraguiského básníka  
a spisovatele Ernesta Carde-
nala. Říká o něm: “Má některé 
z povahových rysů Ježíše 
Krista, dona Quiota  
i Karla Marxe.”
Publikaci vydalo nakladatel-
ství Ostravské univerzity  
v Ostravě.

Prof. Lenka VAŇKOVÁ, 
vedoucí katedry germanistiky 
FF OU, vydala krásnou knihu 
lékařských textů  
z nejrůznějších archivů 
 a knihoven Čech a Moravy  
z období pozdního středověku 
 a raného novověku.
Publikaci vydalo nakladatel-
ství Ostravské univerzity  
v Ostravě. Vydání bylo hraze-
no Grantovou agenturou 
Akademie věd ČR.

Eva MRHAČOVÁ

Zámek v Raduni

Foto: Radmila KADĚROVÁ
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

je absolventem  Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity,  oboru Bohemistika se zaměřením 
na literární vědu. Doktorská studia v témže 
oboru absolvoval v roce 2006. Jeho disertační 
práce nesla název Poezie jako mýtus, 
svědectví a hra (Kapitoly z básnické poetiky 
Egona Bondyho). V současné době působí jako 
pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví 
na Slezské univerzitě v Opavě. Je redaktorem  
revue Protimluv.

Roman POLÁCH

OSK AR MAINX

studií, pozn. RP), kde Tě vedl 
profesor Jiří Svoboda. Literatu-
ru jsi též vyučoval na univerzitě  
v Hradci Králové a nyní vyučuješ 
na Slezské univerzitě v Opavě – 
můžeš srovnat svá pedagogická 
působiště?

Začal jsem pracovat v Ústavu pro 
regionální studia v roce 2000, kde 
jsem měl na starosti redakci něko-
lika oblastí z později vydané Kul-
turněhistorické encyklopedie Slezska  
a severovýchodní Moravy, vedle čes-
ké literatury i heslář z dějin umě-
ní, rozhlasu, televize a demografie. 
Do encyklopedie jsem napsal kro-
mě toho 26 hesel z české literatury  
a literárních časopisů. Redaktorská 
práce, i třeba koordinace výtvarné 
přílohy a pak vydání publikace mně 
otevíraly úplně nové oblasti. Když 
jsem nastoupil do Ústavu, prof. Svo-
boda tehdy vedl nejen jej, ale i moji 
disertační práci a na jeho laskavý 
a přátelský přístup nejde zapome-
nout. Po skončení úvazku v Ústavu 
a dokončení Ph.D. jsem „emigro-
val“ do Hradce Králové, kde jsem 
se setkal s lidmi, kteří mě ovlivnili 
a ovlivňují stále (za všechny musím 
zmínit překladatele filosofických 
textů Čestmíra Pelikána a jeho ženu 
Dagmar Magincovou, která studo-
vala bohemistiku v 90. letech u Ji-
řího Brabce). Současně jsem tehdy 
dokončoval knižní vydání své práce 

o Bondym a konzultace nad jejím 
textem s Martinem Machovcem mi 
ukázaly, jak se dá k textu přistupo-
vat s vášní, ale také se stoprocentní 
profesionalitou.

Jací jsou dnešní studenti? V po-
slední době se živě diskutuje nad 
článkem Petra Hrušky Má svoboda 
slova nemá žádnou váhu, v němž 
Hruška píše (nejenom) o neade-
kvátních vědomostech studentů 
uměnovědných studií vzhledem 
k tomu, že jsou na vysoké škole – 
máš možnost srovnání? Je univer-
zita místem vzdělání nebo, slovy 
profesora Iva Možného, je místem 
vytváření tzv. minimaxů, tedy 
těch studentů, „kteří jdou studi-
em s minimálním výkonem maxi-
málně snadno prolézt“?

Článek Petra Hrušky jsem četl, vy-
stihl dobře současnou situaci. Ta  
ale není nijak nová. Zvláště v Hradci 
byla situace na některých oborech 
poněkud podivná. Vzpomínám si, 
jak mě zaskočilo, když se na jedné  
z prvních porad katedry řešila situ-
ace soudního sporu se studentem, 
kterému při ústních přijímacích 
zkouškách svítilo do očí slunce, 
kvůli němuž  samozřejmě zkoušky 
nesložil. Že by tedy za situaci ve vy-
sokém školství mohlo slunce? Jako  
v Camusově Cizinci… Teď vážně, 
znalostmi studentů a celkovým

Milý Oskare, jsi absolventem Fi-
lozofické fakulty Ostravské uni-
verzity - oboru Bohemistika se za- 
měřením na lit. vědu. Jak vzpo-
mínáš na studia? Kdo Tě na nich 
zásadním způsobem ovlivnil?

Na studia vzpomínám rád, hlavně 
na některé spolužáky z bakalářské-
ho studia, období to velmi neklid-
ného až konvulzního... Před námi 
tento obor studovali bratři Hruš-
kové, Petr Běleš ad. Spolu se mnou 
byli tehdy ve skupině např. Zdeněk 
Smolka nebo Boris Carloff. Zážitky 
z tohoto období prostě byly pestré 
včetně zkušeností s Borisovou hy-
pnózou… Literatura to byla přijímá-
na i aktivně „produkována“, to byla 
doba našeho časopisu Pagát, jehož 
vyšly všehovšudy tři čísla, to posled-
ní jako příloha jednoho z posledních 
čísel časopisu Landek. Byla to doba 
skutečného literárního „ohledává-
ní“ a navazování prvních kontaktů, 
za všechny budu jmenovat kontakt  
s Jaromírem Typltem – se kterým  
mě seznámil Martin Pilař a které-
ho se týkal také jeden ze dvou ma-
nifestů uveřejněný v Pagátu – nebo 
s Patrikem Linhartem, s nímž jsme 
brzy rozvinuli spolupráci přes jeho 
tehdejší revui Dekadent geniální.

Působil jsi na naší fakultě při 
Ústavu pro regionální studia 
(dnes Centrum regionálních 

Mgr. Oskar Mainx, Ph.D.

Zdroj: www.literarni- 
veda.wz.cz
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tické komunitě, jedině tam bych 
dnes viděl prostředí blízké situa-
ci undergroundu před rokem 1989.  
A „literatura“ v tomto prostředí exis-
tuje také (např. časopisy Klíčení, Exis-
tence), vydávané knihy, např. poslední 
připravovaná o zločinech neonacistů 
v současném Rusku a mnohé další.

Jsi jedním z redaktorů ostravské 
literární a kulturní revue Pro-
timluv. Jsi v ní již od počátku? Co 
máš v revui na starosti a na co 
se Protimluv zaměřuje, nakolik  
je v kontextu českých literárních 
časopisů jedinečný?

Protimluv vznikl v roce 2002, v užší 
redakci jsem od roku 2005 a na sta-
rosti mám redigování recenzní rubri-

ky (hlavně recenzí literárních). Mys-
lím, že jedinečnost našeho časopisu je  
v tom, že si v době pro literaturu nejed-
noduché, kdy některé literární časopi-
sy zanikají (kupř. Pandora) udržel tak 
dlouhou vydavatelskou tradici. Ne, 
vážně, jeho jedinečnost je ve spojení 
jakési literární a kulturní archeologie 
i aktuálnosti z regionu (pojem velmi 
diskutovaný, na jehož analýzu tu však 
není prostor) a reflexe „hlavního“ lite-
rárního, potažmo kulturního proudu. 
V Protimluvu jsme se vedle časopisu  
v roce 2006 rozhodli vydávat i knihy.  
V situaci, kdy vydavatelství náročné li-
teratury ve třetím městě ČR neexistuje, 
je to myslím fakt poměrně záslužný.

Za odpovědi poděkoval 
Roman POLÁCH

nezájmem některých jedinců nejen  
o studium, ale prakticky o cokoli jsem 
byl nemile překvapen. Není to ale jen 
problém studentů, nemocný je celý 
systém vzdělávání, od přijímacích 
zkoušek založených na testech vše-
obecných předpokladů až po spíše 
symbolické mzdy vysokoškolských 
pedagogů a rivovské hodnocení, kte-
ré definitivně pohřbívá humanitní 
obory. Vysokoškolské studium končí 
předáváním diplomů, jejichž váha je 
dnes, kdy má shora nařízené VŠ studi-
um pomalu každá poštovní úřednice, 
zcela degradována. Na vše upozorňuje 
nejen prof. Možný, ale více se lze dočíst  
i v knihách Konrada Liessmanna s jeho 
slavnou metaforou případu Immanue-
la Kanta, který by se svou slabou pub-
likační činností podle dnešního systé-
mu hodnocení vědy naprosto propadl. 

Ve své disertační práci ses zabýval 
tvorbou jednoho z prvních under-
groundových básníků – Egona 
Bondyho. V poslední době začal 
například vycházet časopis Vok-
noviny s podtitulem časopis od an-
drošů pro androše, který navazuje 
na samizdatový časopis Vokno... 
Existuje dnes ještě nějaká podoba 
literárního undergroundu?

Bondy inspiruje dodnes a myslím,  
že vlna jeho (znovu)objevení ještě 
přijde. Právě nedávno jsem přispěl 
do bondyovské ankety na webových 
stránkách A2. Pokud jde o Voknoviny, 
přiznám se, že jsem je zaznamenal 
teprve nedávno, přeju, ať se jim daří. 
Jsou vydávány v okruhu kolem Fran-
tiška Stárka Čuňase. Jsem přesvědčen,  
že underground dnes ve své „čisté“ 
podobě ani existovat nemůže. Jeho 
fenomén byl spjat především s po-
litickým kontextem totalitního stá-
tu. Underground přece hrál vabank,  
v okamžiku, kdy do něj člověk vstou-
pil, už nebylo úniku, vzápětí byl re-
gistrován estébáckým aparátem.  
Je otázka, nakolik se „normalizační“ 
poměry dnes v politické i mediální 
atmosféře vracejí, ale zatím svobo-
da projevu relativně existuje. Jisté 
znaky undergroundu (formy komu-
nikace, záměrné absentování finanč-
ních mechanismů, dobrovolnictví)  
by se daly rozpoznat v anarchis-
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Oskar Mainx 
při pedagogické práci

Oskar Mainx 
s básníkem Hruškou

Fota: archiv autora
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Ostrava - město na hranici

HISTORICKÉ ETUDY 
ANEB CESTY TAM A ZASE ZPÁTKY

Jak již bylo řečeno, u zrodu Moravské 
Ostravy jako města, jež se rozvinulo 
až do podoby centra hukvaldského 
panství, stála postava olomouc-
kého biskupa Bruna, který poprvé 
jmenoval Ostravu mezi svými dal-
šími městy roku 1267. Avšak vývoj, 
jímž město postupně procházelo po 
celou druhou polovinu 13. století, 
ovlivňovaly vedle přímých zásahů 
olomouckých biskupů i další vzá-
jemně se doplňující faktory. Jeden  
z těch opravdu podstatných před-
stavovala samotná geografická po-
loha města situovaného na poměrně 
neklidné hranici mezi moravským 
markrabstvím a územím hornoslez-
ských Piastovců. Z toho se po roce 
1282 vyčlenilo těšínské knížectví  
v čele s knížetem Měškem, jenž  
v této době ovládal též osvětim-
skou část horního Slezska. Rozvoj 
biskupského města na levém břehu 
Ostravice se přitom již od počátků 
odehrával ve stínu zeměpanského 
hradu situovaného poblíž soutoku 
jmenovaného toku s řekou Lučinou. 
A nutno zdůraznit, že šlo o místo,  
ze kterého mohla piastovská kní-
žata, a tedy i řečený kníže Měšek, 
kontrolovat poměrně široký prostor 
– především pak obchodní cestu ve-
doucí z Opavy na Těšín a odtud dále 
směrem ke Krakovu.

Jakkoli lze říci, že vývoj tehdejší 
hranice mezi slezským a moravským 
územím byl poměrně jasně vymezen 
právě tokem řeky Ostravice, pano-
valy po několik desetiletí v tomto 
ohledu mezi Piastovci a olomouc-
kým biskupem výrazné spory, ovliv-
ňující nejen vývoj daného regionu 
jako celku, ale přirozeně i samotné-
ho města (Moravské) Ostravy. Právě 
jeho areál se následně uprostřed léta 
roku 1297 stal jevištěm jednání, je-
hož výsledek nadále výrazně ovliv-
nil celkovou tvářnost celého regi-

onu. Na přelomu července a srpna  
se zde totiž setkal výše připome-
nutý kníže Měšek, jenž se na místo 
dostavil společně se svým bratrem, 
opolským vévodou Boleslavem,  
s tehdejším olomouckým bisku-
pem Dětřichem z Hradce, který do 
Ostravy dorazil v pestrém dopro-
vodu církevních hodnostářů jakož 
i leníků olomouckého biskupství.  
O průběhu vedených rozhovorů 
dnes přirozeně nevíme nic kon-
krétního, vášně a sféra iracionálna 
zůstává v tomto ohledu historic-
ké vědě téměř vždy skryta. S jisto-
tou však můžeme říci, že jednání 
vyústilo dne 2. srpna toho roku  
v poměrně pevné vymezení hranic 
mezi územím zúčastněných, opí-

rajícím se nejen o měnící se řečiště,  
ale i o jasnou charakteristiku hra-
ničních bodů v prostoru.

Moravská Ostrava se v tomto kon-
textu poprvé osvědčila jako město, 
které bylo schopno vytvořit kulisu 
pro poměrně významné jednání, 
jako místo, z jehož zdrojů bylo mož-
no zajistit náklady pro zdárný prů-
běh celé akce a jež adekvátně re-
prezentovalo význam olomouckého 
episkopa vůči jeho slezským partne-
rům. Již na samém konci 13. století 
tak byl nastartován proces, jehož 
součástí by chtěla jistě být i Ostrava 
dnešních dní.

                    
 Robert ANTONÍN

Pečeť těšínského knížete 
Měška I. (počátek 14. století)
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

Právě ve chvílích, kdy jsme před měsícem v l. dílu tohoto 
miniseriálu psali o tom, jak organizace Lékaři bez hranic 
vznikla, co všechno za 44 let své existence dokázala  
a jaký má i díky své politické nestrannosti věhlas, udeřily 
zemské síly znovu a na nečekaném místě – v údolí Nepálu!
   Opakované zemětřesení o síle 7,8 stupňů Richterovy 
stupnice si vzalo přes 8 000 lidských životů a zanechalo 
po sobě 18 tisíc zasypaných, raněných, nemohoucích.
   120 pracovníků Lékařů bez hranic bylo na místě do tří 
dnů. Logistici organizace distribuují jídlo, pitnou vodu a 80 
tun humanitárních zásob – od přikrývek až po nafukovací 
nemocnice s mobilními operačními sály, lékaři zasahují 
mnohdy ve zcela nevyhovujících podmínkách...
   Kdekoli se týmy Lékařů bez hranic objeví, přinášejí 
zoufalým lidem obrovskou naději na přežití v nejhorším...
   Je třeba pomoci. A to okamžitě.

NA ČINNOST MSF PŘISPÍVAJÍ JEDNOTLIVCI, 
KOLEKTIVY I CELÁ ŘADA ŠKOL. STAŇME SE I MY 
JEDNÍM Z JEJICH FINANČNÍCH PODPOROVATELŮ!

REDAKCE LISTŮ FF A DĚKAN FF, PROF. DR. 
ALEŠ ZÁŘICKÝ, VYHLAŠUJÍ FINANČNÍ SBÍRKU  
NA PODPORU ČINNOSTI HUMANITÁRNÍ ORGA- 
NIZACE  LÉKAŘI BEZ HRANIC.

PROSÍME SEKRETÁŘKY KATEDER, ABY NA JED-
NOTLIVÝCH KATEDRÁCH SBÍRKU ZORGANIZOVALY 
A REALIZOVALY. OSLOVTE, PROSÍM, VŠECHNY 
ČLENY KATEDRY, POŘIĎTE SEZNAM PŘISPĚVATELŮ.

PROSÍME PANÍ A PÁNY VEDOUCÍ KATEDER, ABY 
SVOU AUTORITOU CELOU AKCI PODPOŘILI.

VYBRANOU FINANČNÍ ČÁSTKU ODEVZDEJTE, 
PROSÍM, SPOLU SE SEZNAMEM PŘISPĚVATELŮ  DO 
KONCE MĚSÍCE ČERVNA VEDOUCÍ SEKRETARIÁTU 
DĚKANA, PANÍ MGR. JANĚ BOLKOVÉ. 

REDAKCE LISTŮ FF VÁS BUDE INFORMOVAT  
O CELKOVÉ VYBRANÉ ČÁSTCE A JEJÍM ODESLÁNÍ.

                                                                        Eva MRHAČOVÁ

Lékaři bez hranic / Médicins Sans Frontiéres 
(2.díl)


