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[Bolestná ztráta]

Dr. Stella Nangonová, pro všechny kolem ovšem paní Stella nebo Stellinka, byla v mno‑
hém neobyčejná: nenápadná a křehká konstitucí, zároveň však velmi pevná a silná 
osobnost, citlivá a empatická, ale vždy samostatná a nezávislá, racionálně systematická 
a přesná, současně otevřená umění, žena s velkou představivostí a výtvarným nadáním. 
Byla nesmírně šťastná mezi studenty, ráda pracovala na katedře v týmu a léta týmovou 
práci iniciovala a vedla, byla v kontaktu s dlouhou řadou kolegů, přátel i známých, ale 
těšilo ji být i o samotě – při práci, s literaturou, hudbou. Až do ledna letošního roku do‑
cházela denně na katedru a zdálo se, že pracovat soustředěně sama v kanceláři, vnímat 
ruch kolem, společně poobědvat s kolegyněmi a občas si s někým chvíli popovídat, bylo 
to, co měla nejradši.

Stella se narodila 31. srpna 1938 ve Frenštátě pod Radhoštěm. V rozhovoru, který 
vyšel k jejím 80. narozeninám v univerzitním magazínu, vypráví: „Do Ostravy jsem se 
dostala z brněnské univerzity na umístěnku. Končila jsem studium v roce 1966 a nemohli 
jsme si vybrat, ‚soudruzi‘ chtěli mít všecko pod kontrolou. V Brně jsem studovala ang‑
ličtinu jako hlavní obor a češtinu jako vedlejší obor, a při studiu mě čeština zajímala víc, 
na anglistice jsme kromě profesora Firbase neměli moc dobré učitele. Několik let jsem 
v Ostravě učila na jazykové škole, dokud nás jedenáct nevyhodili po ‚bratrské pomoci‘ 
řízené Sovětským svazem v roce 1968. Mě umístili na gymnázium v Ostravě ‑Vítkovicích, 
ale se studenty jsem jela jenom na bramborovou brigádu, potom mi kolegyně Marie Šalko‑
vá nabídla místo na tehdejší katedře cizích jazyků a tam jsem jako nejmladší učila kdeco, 
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včetně literatury a nějakého lingvistického předmětu.“ Po krátkém období na přelomu 
60. a 70. let, kdy se na tehdejší ostravské pedagogické fakultě rozvíjelo před normalizací 
odborné studium Anglického jazyka a literatury, Stella vyučovala téměř dvě desetiletí 
výhradně studenty jiných oborů, pro které svědomitě a s velkým nasazením vedla hodi‑
ny lektorské angličtiny.

Každá hodina, každý student pro ni byli důležití – v době izolace od anglicky mlu‑
vícího světa, v době bez internetu, kdy zahraniční literatura a média byly až na naprosté 
výjimky nedostupné, Stella s pílí a důsledností sobě vlastní připravovala objemné zásob‑
níky jazykových cvičení všeho druhu, ke každé lekci, pro každý gramatický jev. Stačilo 
jen zmínit, co by si člověk potřeboval procvičit, a Stellinka otevřela skříňku plnou zásob. 
A v této neúnavné podpůrné práci pokračovala po celou svou dráhu: když v roce 1992 
vznikla již na filozofické fakultě katedra anglistiky, Stella připravovala zevrubné opory 
k prvním britským učebnicím praktického jazyka, učební materiály k britským reáliím, 
k dějinám Velké Británie, k předmětům kulturních studií, které vyučovala – k britskému 
výtvarnému umění a architektuře. Britské umění bylo její velkou láskou – cestovala za 
ním, studovala si je, vyučovala ho jak pro studenty anglistiky, tak třeba i v univerzitě tře‑
tího věku, a vedla na vybraná témata i diplomové práce. K uznáním Stelliny odbornosti 
patří, že obhajob těchto prací se jako oponent účastnil doc. Petr Holý, znalec výtvarného 
umění, zakladatel oddělení dějin umění na Ostravské univerzitě.

Nejrozsáhlejším a nejpopulárnějším učebním materiálem, který Stellu provázel po 
velkou část života a proslavil její jméno u několika generací zájemců o studium angličti‑
ny daleko za hranicemi Ostravské univerzity, je čtyřdílná učebnice Angličtiny pro jazy‑
kové školy, znalci přezdívaná „Prokopovi“, nebo rovnou „The Prokop family“ (někteří 
si vzpomenou na barvy jednotlivých dílů: modrá, zelená, fialová a hnědá). První vydání 
vzniklo v 80. letech ze spolupráce Stelly s prof. Jaroslavem Peprníkem z katedry anglisti‑
ky Palackého univerzity v Olomouci, nové vydání v 90. letech už Stella připravila sama – 
a jednalo se o vydání inovované, podstatnou měrou přepracované, s novými nahrávkami 
a klíčem. Neocenitelnou oporou rodilého mluvčího byl tenkrát Stelle kolega z ostravské 
katedry dr. Chris Hopkinson a vytrvalou přepisovatelkou a technickou pomocí dlouhole‑
tá sekretářka katedry Petra Valošková.

Ve své odpovědi na zprávu o Stellinčině odchodu prof. Peprník vzpomíná: „Vždycky 
jsem obdivoval její životní elán a pracovitost, a to jsem ani například nevěděl, že byla 
trvalou tajemnicí katedry, jiný člověk by druhým opakovaně připomínal, jak nesnadnou 
a nevděčnou práci dělá. Učebnice jazykovka by nebyla bez Stelly a její vynalézavé a trpě‑
livé práce na cvičeních, neznám nikoho, kdo by stejně vytrvale a úspěšně pracoval na tak 
dlouhém projektu, jako byly čtyři díly té učebnice.“

A když se hranice konečně otevřely a českým univerzitám se dostalo navíc v začátcích 
štědré podpory Britské rady, vybudovala Stella na katedře rozsáhlou příruční knihovnu, 
kterou bohatě doplňovala i novými zahraničními tituly, jež pořizovala ze svých vlastních 
prostředků. Peníze pro Stellu byly skutečně vždy jen prostředkem, nikoli cílem či motiva‑
cí – když se nabízela s pomocí na čemkoli potřebném, vždycky dodávala „o peníze vůbec 
nejde, vždyť víš, že já peníze nepotřebuju“. Nebylo lehké Stellu přesvědčit, aby si nechala 
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za práci navíc zaplatit – každý překlad, korekturu i soukromé hodiny vždy hodnotila jen 
jako maličkost pro přátele a kolegy. Bylo potřeba buď kapitulovat, nebo připravit drob‑
nou lest, jako se podařilo jedné kolegyni, která nakonec přesvědčila Stellu, aby převzala 
odměnu za sérii hodin angličtiny pro její dceru tím, že třeba může obnos darovat Výboru 
dobré vůle Olgy Havlové. A Stella tak obratem učinila.

Péče o studenty, dokonalá příprava na výuku šitá na míru jejich potřebám, byla 
u Stelly vždy na prvním místě. Ve výše zmíněném rozhovoru k 80. narozeninám na otáz‑
ku k úkolům učitelské profese odpověděla Stella stručně a o to důrazněji: „Učitel by měl 
mít zájem o studenty a ochotu věnovat jim čas, pracovat s nimi a pro ně. Protože jsme 
učitelé, měli bychom stejnou pozornost jako vědecké práci věnovat také výuce.“ A stu‑
denti napříč generacemi to vždycky brzy rozpoznali a oceňovali. Stellinka byla váženou, 
milovanou a velmi žádanou vyučující, studenti anglistiky neváhali vystupovat s petice‑
mi za to, aby právě jejich skupině Stellinka jako vyučující zůstala: jednu takovou petici 
podepisoval v 70. letech ještě jako student Stanislav Kolář, následně celoživotní kolega 
z katedry, v letech devadesátých si studenti žádali v praktických cvičeních Stellu namísto 
lákavých rodilých mluvčích. Pro Stellu to bylo velké ocenění a radost, často si jistě ani 
neuvědomovali, jak důležité poděkování to pro ni bylo a jak obtížně se naopak vyrovná‑
vala s nezájmem některých studentů o obor a ještě daleko více s nepoctivostí pracovní 
i osobní. Není náhodou, že na zprávu o Stellinčině odchodu na Facebooku katedry anglis‑
tiky reagovalo spontánně v řádu hodin, soustrastně a s láskyplnými vzpomínkami, vedle 
kolegů především více než 450 současných a bývalých studentů.

Stellin tolerantní a přívětivý přístup k lidem neznamenal, že by si nevšímala rozdílů 
a nedokázala rozlišovat. Jako dlouholetá tajemnice katedry, která mnohdy hrála nefor‑
málně i roli její vedoucí, měla přesný přehled; vždy věděla, s čím se může na koho spoleh‑
nout, pro koho se ten či onen úkol nejlépe hodí, aby přinesl všem zúčastněným pohodu 
i užitek. A vydatnou hromádku toho, co se nikomu nehodilo, vzala na sebe a nikdy to 
sebeméně nevystavovala na odiv, mnozí mimo katedru i na katedře tak ani nevěděli, co 
všechno zvládne.

Nerada k sobě poutala pozornost a to ani při příležitosti svých kulatých výročí. 
K oslavě významných 70. a 80. narozenin se Stellu podařilo nenápadně přesvědčit jen 
tím, že se její jubileum spojilo s dalšími – v roce 2008 tak na katedře oslavila spolu s dal‑
šími dvěma kolegyněmi v součtu 140. narozeniny a o deset let později jubilujících ještě 
přibylo a pětice oslavenkyň včetně Stelly připravila sezení k narozeninám dvou set pa‑
desátým.

Je třeba říct, že Stella nebyla jen člověk práce a už vůbec nebyla sobecky uzavřená jen 
ve svých odborných zájmech a pracovních úkolech. Její život byl daleko pestřejší: milova‑
la pohyb a přírodu, ráda chodila na hory i na dlouhé procházky jen tak v okolí, účastnila 
se tradičních výletů katedry, cestovala do své milované Británie i jinam (ráda vyprávěla 
například o své lodní dovolené na Island, provázené bohužel i strastiplnou mořskou ne‑
mocí), scházela se s širokým okruhem přátel. Milovala literaturu – romány žánru fantasy, 
světovou klasiku a speciálně čínské autory, také literaturu faktu věnovanou politickým 
událostem a historii; před rokem 1989, v době, kdy u nás oficiálně vyjít nemohl, přeložila 
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pro své přátele Tolkienova Pána prstenu – „Uchvátil mě, přímo fascinoval samotný příběh 
a hrdinové Tolkienova románu. Ráda na to období vzpomínám“, poznamenala k tomu 
v rozhovoru. Až do posledních dní svého života četla. Měla vždy rozečtené dvě knihy – 
jednu ke snídani a další pro klidné chvíle během dne. Ještě v telefonátu po návratu z lé‑
čebny v květnu kolegyni chválila veškerou tamní péči s jedinou kritickou připomínkou – 
k místní knihovně: „Co ti mám povídat, to se nedalo číst, ale nějakou klasiku jsem tam 
našla.“ Poslouchala vážnou hudbu a při své lásce k výtvarnému umění v mládí také sama 
malovala.

Dlouhá léta bydlela společně se svou maminkou, které poskytovala všechnu potřeb‑
nou péči, v závěru maminčina života velmi intenzivní. To se ale její blízcí dozvídali jen 
občas z poznámek a letmých zmínek, nikdy nikoho nezatěžovala svými starostmi, nikdy 
nechtěla stěžováním vyvolávat soucit či si říkat o pomoc.

Někdy před patnácti lety poznamenala s úsměvem, že při výstupu na Solárku, kam 
vzala na výlet tehdejší lektorku Britské rady, nemohla popadnout dech – „tak jsem pocho‑
pila, že výšlapy pro mě skončily“, a to bylo všechno na dané téma; o několik let později se 
musela podrobit srdeční operaci, která naštěstí proběhla velmi úspěšně a vrátila Stelle na 
nějaký čas sílu. Stále byla mezi námi, s laskavým úsměvem kudy chodila, s knížkami pod 
paží na cestě do výuky, u svého pracovního stolu nad textem, s šálkem dobrého černého 
čaje a kouskem pečiva – ta nejbritštější osoba, jakou jsem kdy potkal, jak jednou zmínil 
jeden z lektorů/rodilých mluvčích. Žena, se kterou bylo až do posledních chvil radost po‑
být, protože nikdy neztratila zájem o druhé a o svět. Tak nám zůstává v paměti.

Paní Stella je přece nesmrtelná, psalo ke smutné zprávě na Facebooku katedry ne‑
důvěřivě hned několik kolegů a bývalých studentů, nejvýmluvněji za všechny kolega 
Michael Elavsky: „Legend and icon“.

Renáta Tomášková
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