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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
STŘEDOVĚK IV. / GOTIKA

– desková malba

Výjimečné postavení v rámci gotického výtvarného umění zaujímá česká
desková malba 14. století, jež je reprezentována především dílem Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika, dvorního
malíře českého krále a císaře Karla IV.,
a Mistra Třeboňského oltáře.

Mistr Vyšebrodského oltáře, Kristus
na hoře Olivetské, kolem r. 1350

Mistr Vyšebrodského oltáře, Kristus
na hoře Olivetské, detail

Mistr Vyšebrodského oltáře je pojmenován podle souboru devíti desek
s pašijovými výjevy, z nichž vyniká zejména obraz Kristus na hoře Olivetské,
scéna odehrávající se v přírodě. Nejvíce
zaujmou přesná vyobrazení tří ptáků na
stromech: stehlíka, hýla a dudka. Stehlík
je symbolem Kristovy mučednické smrti,
hýlovo červené peří na bříšku se prý zbarvilo Kristovou krví a dudek byl považován za dokonalého rodiče.
Mistr Theodorik je úzce spjat s kaplí
sv. Kříže na Karlštejně, pro niž vytvořil se
svou dílnou fascinující cyklus deskových
obrazů s polopostavami světců. Pouze některé z nich maloval sám Theodorik, např.
sv. Lukáše. Evangelista drží v levé ruce
otevřenou knihu, která je symbolem evangelia, za ním se pak vynořuje jeho osobní
symbol, okřídlený býk. Světec má pohled
upřený na „diváka“. Lze se ztotožnit s názorem, který byl před lety vysloven, že se
jedná o kryptoportrét samotného malíře.
Mistru Třeboňského oltáře je připisováno hned několik nádherných obrazů,
mezi nimiž vyniká mimo jiné Roudnická
madona, nádherný příklad pozdně gotické madony, která se již ve své době stala
zdrojem inspirace.
Marek ZÁGORA
Mistr Třeboňského oltáře, Madona
roudnická, po r. 1380

Mistr Theodorik, Sv. Lukáš, kaple
sv. Kříže, Karlštejn, 60. léta 14. století
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OSTRAVA!!! rodinné stříbro
KOSTEL SV. KATEŘINY
Jestřábského, Ostrava-Hrabová
před rokem 1564, kostel vyhořel 2. 4. 2002;
obnova formou repliky Antonín Závada – Antonín Závada ml., 2003–2004;
interiéry Marek Štěpán, Atelier Štěpán, 2003–2005
Na periferii průmyslového města stával až
do 2. dubna 2002 jeden z nejstarších dochovaných dřevěných kostelů v českých zemích.
Tehdy však z neznámých důvodů vyhořel.
Zůstalo zachováno torzo dřevěného roubení
presbytáře a kamenná valounová dlažba. Otázkou bylo, jak přistoupit k obnově kostela. Tehdejší nízká úroveň nové sakrální architektury
a vysoká hodnota hrabovského kostela vedly
k rozhodnutí postavit vědeckou kopii původního objektu. Uspořádání památky dokládalo, že

v její kompozici doznívala pozdně gotická tradice, založená na aditivním spojení samostatně
stojící lodi a hranolové zvonice, v 16. století
již obvykle spojovaných v jeden celek. O gotickém dědictví svědčily i mnohé jiné prvky
– například portál ve tvaru oslího hřbetu nebo
strmá střecha, později osazená sanktusníkem.
V předsíni původní stavby byl umístěn nápis,
datovaný do roku 1564. Předpokládalo se, že
kostel pocházel již z 1. poloviny 16. století.
Ve starší literatuře se dokonce objevovaly nepodložené úvahy o původu kostela v Metylovicích. Nový interiér se současnými prvky řešil
v novostavbě brněnský architekt Marek Štěpán
(1967). Ten do interiéru začlenil odkazy na
požár v podobě kovových destiček s motivem
plamene v kamenné dlažbě presbytáře. Zároveň odkazuje návštěvníka k původním artefaktům – oltářní stůl a kamenná křtitelnice jakoby
levitují nad původní dlažbou z valounků, která
je patrná v prosklených průhledech podlahy.
Součástí je i nový a zároveň na tradici odkazující dřevěný oltářní nástavec s malbou ze života
sv. Kateřiny. Obnova kostela vytvořila ideově
autentickou sakrální stavbu. Zároveň se podařilo interiér dotvořit současnými uměleckořemeslnými a uměleckými prvky.
Martin STRAKOŠ
Převzato se svolením autora z publikace
Martin Strakoš, Ostravské interiéry, Ostrava:
Fiducia, 2011. Fotografie Roman Polášek.

Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky prosíme odevzdávejte ve formátu MS® Word libovolné verze (DOC, DOCX), případně v OpenOffice® libovolné verze (ODT)
nebo ve formátu RTF. Pokud Váš text obsahuje zvláštní znaky z cizích jazyků, napište, prosím, k textu dovětek s upozorněním. Fotografie
zasílejte v samostatných souborech (např. JPG, nikoli vložené do textového souboru). U všech snímků uvádějte popisek a jméno autora.
Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit.
Příspěvky do březnového čísla zasílejte e-mailem na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 23. 3. 2012.
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Studenti katedry dějin umění
ve FLORENCII
Ve dnech 5. až 12. února se v italské
Florencii uskutečnil mezinárodní studentský
seminář a workshop zaměřený na problematiku profánní a sakrální ikonografie v umění,
organizovaný a sponzorovaný florentskou
nadací Romualda Del Bianco Symbols and
signs in art / colours, animals, plants, precious stones. Jeho odborným garantem byla
dr. Małgorzata Wrześniak z partnerské Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského ve
Varšavě, která přizvala naši fakultu, zejména
pak katedru dějin umění, k participaci na přípravě akce. Ta nezahrnovala pouze odborná
setkání studentů a přednášky hostujících
odborníků na křesťanskou ikonografii (dr.
Wrześniak, dr. Rywiková a prof. Bender),
ale rovněž náročný týdenní program poznávání pamětihodností a uměleckých pokladů

Piazza dei Miracoli v Pise
Florencie, jejichž prohlídky měli všichni
účastníci semináře díky Fondazione Romualdo Del Bianco zcela zdarma. Kromě jiných
nechyběla mezi nimi samozřejmě návštěva
galerie Uffizi, dominikánského kláštera San
Marco s úžasnými malbami Fra Angelica,
galerie Akademie, jejíž expozici dominuje
socha Michelangelova Davida, paláce Pitti
s krásnými zahradami a sbírkou obrazů rodin Medicejských a Pitti, paláce Davanzati
– dochovaného luxusního sídla středověké
florentské šlechty nebo kaple Medicejských
s náhrobky zdobenými monumentálními
Michelangelovými sochami.
Semináře se zúčastnili studenti čtyř univerzit, vedle ostravské a varšavské to byli
také posluchači Katolické univerzity v polském Lublinu a Státní univerzity v ruské
Jaroslavli. Naši fakultu reprezentovali čtyři
posluchači bakalářského oboru dějin umění:
Michaela Kvapilová, Tereza Čapandová, Jan
Melena a Tomáš Koudela. Studenti jednotlivých univerzit měli za úkol na úvod semináře připravit odbornou anglickou prezentaci
libovolného tématu, týkajícího se ikonografie drahých kamenů, zvířat nebo rostlin ve

Pohled na Florencii ze zahrad Boboli
středověkém a renesančním umění (prezentace všech týmů je možné si prohlédnout
na webových stránkách semináře: http://
www.fondazione-delbianco.org/seminari/
dett_prog.asp?idprog=363). Naši studenti
si zvolili téma symboliky drahých kamenů
ve dvorském umění Karla IV. a nutno dodat,
že se svého úkolu zhostili velmi úspěšně
a se ctí, neboť jejich vystoupení bylo při neformálním hodnocení posouzeno společně
s prezentací studentů z Lublinu jako nejlepší.
Studenti byli následně rozděleni do mezinárodních týmů, které měly týden ve Florencii
na to, aby si připravili společnou prezentaci
na jedno z konkrétních témat. Na výběr měli
celkem tři: symboliku červené barvy v umě-

Auditorium workshopu

Ocenění studentky 2. ročníku dějin
umění Michaely Kvapilové za nejlepší
prezentaci
Fota: Daniela Rywiková
ní a symboliku lva nebo stromu. Ne všem se
ale podařilo skloubit náročnou přípravu na
závěrečnou prezentaci s lákadlem nekonečného množství úžasných památek a uměleckých děl Florencie, a tak úroveň závěrečných
prezentací nevykazovala konzistentní kvalitu. Odborná porota nakonec vybrala jeden
vítězný tým, jehož členem byla také naše studentka Michaela Kvapilová.
Náročný program semináře byl o víkendu
doplněn o celodenní výlet do nedaleké Pisy
a těsně před návratem domů někteří neúnavní
nadšenci v čele s nezničitelným panem děkanem prof. Zářickým vyrazili do blízkého,
kdysi etruského, sídla Fiesole a na prohlídku kostela staroslavného benediktýnského
kláštera San Miniato al Monte, jehož krásná
mramorová fasáda září nad Florencií. Nutno
dodat, že jsme po úspěšně zvládnuté reprezentaci naší fakulty a náročném programu
odjížděli z Florencie, přestože značně promrzlí, velmi neradi...
Daniela RYWIKOVÁ
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Profesor Lubomír Bartoš OSMDESÁTILETÝ
kovy univerzity v Brně (FF MU) v oborech francouzština, španělština a fonetika,
o kterou své původní romanistické obory
rozšířil. Jeho učiteli a později i kolegy
byly význačné osobnosti jako předčasně
zesnulý E. Šrámek, zakladatel brněnské
fonetiky, jeho pokračovatel K. Ohnesorg,
za jehož působení se brněnské fonetické
pracoviště stalo předním centrem výzkumu dětské řeči. Na romanistice studoval
i u dalších vynikajících profesorů, a to
O. Nováka, O. Ducháčka, P. Beneše,
J. Rosendorfského a jiných. Po ukončení
vysokoškolských studií zůstal profesor
Bartoš na katedře romanistiky a fonetiky
Lubomír Bartoš
Filozofické fakulty UJEP (dnes Masary21. února 2012 oslavil své významné kovy univerzity) v Brně jako asistent, poté
životní jubileum náš kolega, přední čes- jako odborný asistent. V roce 1965 získal
ký jazykovědec-romanista, vysokoškol- titul kandidáta věd s prací „Srovnávací exský pedagog, překladatel a tlumočník prof.
PhDr. Lubomír Bartoš, CSc. Je nám ctí, že
se můžeme tímto skromným příspěvkem
připojit k celé řadě blahopřání i my, kolegové a studenti z katedry romanistiky
Filozofické fakulty Ostravské univerzity,
kde již šestnáctým rokem profesor Bartoš
působí na plný úvazek. V současné době je
garantem akreditovaných studijních programů na katedře romanistiky, je šéfredaktorem recenzovaného vědeckého časopisu
Studia romanistica (od roku 2009 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných
časopisů vydávaných v České republice).
Profesor Bartoš je členem vědecké rady
Filozofické fakulty Ostravské univerzity,
předsedou oborové komise pro románské
jazyky na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně a členem téže komise
Kytice pro oslavence
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Dlouhá léta byl rovněž členem perimentální studie souhláskových artikuvědecké rady FF MU, vykonával funk- lací českých a španělských se zřetelem ke
ci proděkana, byl výkonným redaktorem kubánské španělštině“. V této práci, která
a posléze šéfredaktorem periodika Études je zároveň výsledkem jeho pobytu a baRomanes de Brno a členem redakční rady datelské činnosti na Kubě, použil průkopsborníku Estudios Hispánicos, který vy- nickou metodu radiografie. Jeho pobyt na
dává Univerzita ve Vratislavi. Je členem Kubě, kde v letech 1961–1962 pracoval
společnosti Hispanistas de los Países de jako vedoucí překladatelského střediska
Ministerstva školství, jej inspiroval a moEuropa a Kruhu moderních filologů.
Dětství a mládí profesora Bartoše je tivoval i k další výzkumné činnosti, která
spojeno s naším regionem. Narodil se ve v roce 1968 vyústila v habilitační práci
Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1932, s názvem „Současný stav a perspektivy
v roce 1951 zde maturoval na reálném vývoje španělštiny v Americe“, po jejíž
gymnáziu a o pět let později, v roce 1956, úspěšné obhajobě byl jmenován docenabsolvoval na Filozofické fakultě Masary- tem. V roce 1991 byl jmenován profeso-
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rem pro obor románské jazyky. Na Filozofické fakultě v Brně působil více než
padesát let a za tu dobu vychoval stovky
romanistů, zejména hispanistů, byl školitelem více než desítky doktorandů a dovedl k habilitaci i několik docentů.
Od roku 1996 spojil profesor Bartoš
svou pedagogickou a vědeckovýzkumnou
činnost s katedrou romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Svou vysokou erudicí zde významně
přispívá k budování tradic ostravské hispanistiky a vychovává novou generaci
hispanistů. Své alma mater v Brně však
zůstal i poté věrný a jako emeritní profesor
i nadále přednášel, vykonával šéfredaktorskou činnost, zastával funkci předsedy
oborové rady pro doktorské studium, vedl
diplomové a disertační práce.

Ve své vědeckovýzkumné činnosti se
profesor Bartoš zaměřuje zejména na americkou španělštinu, o níž publikoval, kromě celé řady dalších statí, i dvě monografie: El presente y el porvenir del espaňol
en América a Introducción al estudio del
espaňol en América. Dalším okruhem jeho
vědeckého bádání je široká oblast španělské lexikologie a syntaxe, o čemž svědčí
desítky článků, publikovaných v domácích i zahraničních odborných periodikách
ve Španělsku, Argentině, Chile, Německu,
Polsku a Slovensku. V posledních letech
rozšířil svůj zájem i o srovnávací pohled
na španělskou a českou frazeologii. Veš-
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keré práce profesora Bartoše se setkávají
s širokým ohlasem jak doma, tak v zahraničí a jsou hojně citovány. Kompletní
bibliografie jeho prací vyjde ve Studia
Romanistica, Vol. 12, Num. 1/2012. Četné
jsou i jeho studijní, přednáškové i pracovní pobyty v zahraničí. V letech 1972–1976
působil jako lektor českého jazyka na
Univerzitě v Aix-en-Provence ve Francii,
studoval a přednášel v Chile (1964–1965),
Španělsku (1985,1988), Nikaragui (1985),
Paříži (1987) a na Kubě (1989).
Svou pedagogickou činnost neomezoval profesor Bartoš jen na univerzitní
pracoviště. Jako fonetik konal po řadu let
přednášky pro logopedické pracovníky na
Moravě a na Slovensku, na herecké katedře JAMU a v Čs. rozhlase v Brně. Spolupracoval také intenzivně jako tlumočník
a překladatel s Brněnskými veletrhy a výstavami (např. na CAMEXPO v Mexiku).
Pro televizní studia dabingu v Brně přeložil více než 50 filmů. Téměř po 20 let
působil také jako tajemník a učitel češtiny
na Letní škole slovanských studií v Brně.
Obzvlášť oceňujeme, jak se profesor
Bartoš zasloužil o rozvoj oborů španělský
jazyk a francouzský jazyk na Filozofické
fakultě OU. Velmi si vážíme práce, kterou na tomto pracovišti vykonal a nadále
vykonává. Přednáší lexikologii, stylistiku,
fonetiku a fonologii španělského jazyka,
syntax, frazeologii, americkou španělštinu, dialektologii a současný španělský

argot. Nabídku svých povinně volitelných
přednášek pravidelně aktualizuje. Participuje na tvorbě studijních programů v rámci žádostí o akreditace; V nově akreditovaných oborech (B7310 a N7310 Španělský
jazyk a literatura, N7313 Španělština pro
překladatelskou praxi) se jeho zásluhou
realizují zcela nové předměty, např. Americká španělština, Vývojové tendence
v současné španělštině, Španělská lexikologie a sémantika. Pro všechny předměty,
které vyučuje, vypracoval učební texty
a studijní opory. Během svého působení
na katedře byl školitelem několika pracovníků v doktorském studiu. V roce 2005
dosáhly pod jeho vedením akademického
titulu Ph.D. v oboru románské jazyky
J. Brňáková a J. Veselá, v roce 2011 I. Fialová. V roce 2005 odborně vedl skupinu
mladých pedagogů na oddělení španělštiny a společně s nimi pracoval na projektu
Fakultní interní grantové soutěže Neologismy v současné španělštině. Výstupem byla publikace obsahující rozsáhlou
stať o slovotvorbě a slovník neologismů.
Výsledky své badatelské práce profesor
Bartoš pravidelně představuje na mezinárodních lingvistických kongresech či
sympoziích, například na univerzitách
v Madridu, Salamance, Seville, Havaně,
Lublinu, Bratislavě. V roce 2004 úspěšně
reprezentoval Ostravskou univerzitu na
Prvním německo-českém setkání hispanistů na univerzitě v Mohuči.

Osmdesáté narozeniny prof. Bartoše na katedře romanistiky dne 23. 2. 2012
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Nejenom jako pedagog a vědec, ale
především jako člověk je mi profesor Bartoš velmi blízký. Je mi ctí, že byl mým
učitelem a nyní je mým (i naším) rádcem
a spolupracovníkem, který je vždy ochoten pomoci a aktivně se podílet na dalším
kvalitativním rozvoji pracoviště.
Věříme, že spolupráce s tímto významným hispanistou, na jehož práci nacházíme mnoho ohlasů doma i v zahraničí, bude i nadále pokračovat a že panu
profesorovi bude jak vedení fakulty, tak
vedení katedry romanistiky i nadále vytvářet příznivé podmínky pro jeho pedagogickou a vědeckou práci, z níž máme
jistě my všichni velký užitek.
Výčet badatelských, pedagogických
a všech dalších odborných aktivit profesora Bartoše by mohl být ještě velmi dlouhý,
neboť veškeré jeho činnosti se vyznačují
nejen mimořádnou šíří pohledu na nejrůznější oblasti románské jazykovědy,
ale vycházejí rovněž z hluboké erudice
a zúročení všech poznatků a zkušeností,
a to nikoli pouze odborných, vědeckých,
ale i životních. Kdo osobně zná profesora Bartoše, člověka mimořádně vitálního,
vzdělaného, s neobyčejným smyslem pro
humor, jen stěží uvěří, že se dožívá právě tohoto významného životního jubilea.
Našemu panu profesorovi do dalších let
přejeme dobré zdraví, tvůrčí elán a mnoho
štěstí v osobním životě.
Jana VESELÁ

Fota: Tomáš Rucki
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FIDUCIA – MLADŠÍ SESTRA FILOZOFICKÉ FAKULTY
K nejvýznamnějším centrům ostravského kulturního, ale i společenského života patří bezesporu
FIDUCIA. Ve své velmi bohaté a všestranné činnosti často spolupracuje s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity. Proto zde publikujeme vybrané pasáže z její výroční zprávy za rok 2011 i některé její plány do budoucna, které by mohly být pro Filozofickou fakultu velmi inspirující.
ROK 2011 V ANTIKVARIÁTU
A KLUBU FIDUCIA
Šumné procházky s Radovanem
Lipusem a Martinem Strakošem

Na prvního máje jsme se zájemci z řad
veřejnosti podnikli šumnou procházku po
vyšumělých šancích Ostravy. Od neexistující Černé kostky po Amébu v Komenského
sadech, které měly představovat dvě ukázky
zmarněných šancí, provázeli režisér Radovan
Lipus a historik architektury Martin Strakoš.
Přestože téma bylo neveselé, nálada průvodců i lidí byla dobrá a užili jsme si spoustu
legrace. Další procházka, tentokrát noční,
byla součástí ostravské Muzejní noci v půlce
května. Procházka vedla od Fiducie přes Nádražní ulici kolem městských jatek, Stodolní
ulice až po frýdlantskou dráhu. Součástí byla
na závěr komentovaná prohlídka Šupináče.
Procházku vedl historik architektury Martin
Strakoš a byla zaměřena na část Moravské
Ostravy, která byla až do počátku 90. let
20. století podle oficiálních plánů určena
k plošné asanaci a přestavbě v duchu pozdně
modernistických architektonických idejí 60.
let, rozvíjených a „konzervovaných“ po celou dobu normalizace. Se dvěma sty účastníků procházky jsme šli až do vnitroměstské
periferie kolem ulice Stodolní a procházku
jsme zakončili u malého zázraku – starého
a ke zboření určeného skladu, přestavěného
brněnským týmem architektů na tzv. Šupi-

náč. Domem přítomné provedl a další hodinu o této krásné stavbě s lidmi diskutoval
autor přestavby, architekt Tomáš Havlíček.
V rámci mezinárodního Dne architektury
jsme uspořádali vycházku po Vítkovicích,
respektive od Jubilejní kolonie po zábřežské
náměstí. Kromě Martina Strakoše provázela
zájemce i americká historička architektury
Kimberly Zarecor, která se věnuje sídlištní
zástavbě v Československu.
Muzejní noc 2011

V květnu se potřetí společně představily nejrůznější ostravské galerie a muzea na
celorepublikové i mezinárodní kulturní akci
nazvané Muzejní noc. Ostravské Muzejní
noci se v letošním roce zúčastnilo kolem
20 000 návštěvníků. Fiducia připravila pro
zájemce noční šumnou procházku, soutěže
pro veřejnost a dětský ateliér.
Fernando Arrabal v Ostravě –
festival Literatura a současnost

Fiducia měla tu čest spolupracovat s katedrou romanistiky FF OU na velmi vydařeném festivalu, věnovaném české a francouzské literatuře. Ve Fiducii doslova zazářili
překladatel Jiří Pelán a filozof Josef Fulka,
kteří předvedli, jak vypadají přednášky vědeckých špiček. Zcela zaplněný sál Fiducie
hltal každé slovo obou pánů, a ačkoli se téma
překladů filozofických textů z francouzštiny
do češtiny a textů Baudelairových mohlo
zdát příliš odborné, na své si na přednáškách

přišel každý, kdo má rád humor, erudici
a pokoru k oboru. Jednalo se o opravdu vynikající zážitek, těžko jej popsat jinak než
superlativy. V sobotu přijel do Ostravy Arrabal, a vytřel tím zrak všem pochybovačům,
kteří nevěřili, že tato legenda světového dramatu opravdu přijede a nepůjde jen o performance v arrabalovském duchu. Arrabal
ale měl připravena i další překvapení – po
příjezdu s lidmi vyšplhal na haldu Ema,
a přestože je mu přes osmdesát, vitálně rázoval vzhůru, z vycházky byl nadšený a pod
vrcholem Emy zavzpomínal na své souputníky Bretona i Toyen. Poté sjel do Fiducie
taxíkem a pokračoval v maratonu povídání,
čtení a divadla až do půlnoci. V ulicích Ostravy to s herci rozbalili tak, že na ně přišla
policie (bylo již po desáté večer), a představení se tak muselo z ulice stáhnout. Arrabal
si Ostravu chválil a sám si ji také opravdu
maximálně užil.
Sympozium Město

Filozofická fakulta Ostravské univerzity pořádala v září v prostorách Fiducie
sympozium Město. Na sympozium přijela
řada uznávaných odborníků a tři dny mohli studenti, odborníci i veřejnost ve Fiducii
diskutovat nad tématy „paměť“ města, zrod
a budování identity města, kultovní rozměr
některých měst a s ním související proces
mytizace města, vnímání prostoru města
jako určitého sociálně kulturního konstruktu, jenž se může projevovat například prezentací města z určitých hodnotových a ideologických pozic, kdy je město stavěno do
protikladu k venkovu, vnímáno jako produkt
i zdroj moderního odcizení apod. V Ostravě
přednášely významné osobnosti české i zahraniční literární teorie, teorie umění a architektury, například Alice Jedličková, Erik
Gilk a Jan Malura. Součástí sympozia byla
také komentovaná procházka s historikem
architektury Martinem Strakošem.
Kniha „Ostravské interiéry“
a vánoční večírek

Radovan Lipus a Martin Strakoš při šumné procházce Ostravou
Foto: archiv Antikvariátu a klubu Fiducia
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V prosinci vydala Fiducia knihu historika architektury Martina Strakoše „Ostravské
interiéry“ s fotografiemi Romana Poláška
a v grafické úpravě Jiřího Šiguta. Je to vůbec první knižní počin klubu, představující
završení projektu, jemuž předcházela stejnojmenná výstava z roku 2010 a vydání série
pohlednic o ostravských interiérech v témže
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roce. Kniha v tematických celcích dokumentuje na 240 stranách různé pojetí vnitřního řešení prostorů architektonicky významných děl. Pro danou publikaci pořídil
převážně v letošním roce fotografie Roman
Polášek, přičemž některé stavby byly takovýmto způsobem dokumentovány vůbec
poprvé. V publikaci jsou zaznamenány jak
interiéry historických staveb včetně nejstarší
ostravské památky – kostela sv. Václava, tak
i příklady současné architektury, jakým je
například polyfunkční dům Ostravská brána
u výše zmíněného kostela nebo administrativní objekt zvaný Šupináč v centru města.
Předkládaná publikace prezentuje textovou
a obrazovou formou hodnoty ostravských
interiérů v takové šíři vůbec poprvé. Slavnostní křest knihy proběhl 16. prosince ve
Fiducii. Kmotry knihy byli známý český historik umění a architektury Rostislav Švácha
a americká historička architektury Kimberly
Zarecor. Křest knihy jsme spojili s vánočním
večírkem klubu, který se opravdu vydařil.
Do Fiducie v průběhu večera dorazilo přes
200 lidí. Všem velmi děkujeme za takový
zájem a podporu!
Pexeso „Ostravské interiéry“

Jak jsme již uvedli výše, vydala Fiducia na sklonku roku 2011 knihu „Ostravské

interiéry“. Záměrem pexesa „Ostravské interiéry“, které je určeno celé rodině, bude
poukázat a upozornit hravou formou na
cenné interiéry v Ostravě, z nichž mnoho je
ohroženo necitlivými úpravami či plánovanou demolicí. Pexeso se bude skládat z 26
dílů po dvou obrázcích, z nichž jeden bude
představovat objekt – veřejnou stavbu zvenku, a na druhém se bude nacházet jeden detail z interiéru dané stavby. Pro jednodušší
práci s pexesem – hlavně pro děti – bude na
každém dílku kromě obrázku uveden rovněž
název stavby. Kromě toho, že se děti i jejich
rodiče dozvědí, jaké zajímavé stavby v Ostravě máme, se také seznámí s jejich cennými interiéry, což je může nalákat k návštěvě
daných objektů či minimálně k jejich rehabilitaci v očích veřejnosti.

A CO V ROCE 2012?
V roce 2012 bychom chtěli upozornit
zejména na památky, které bohužel chátrají
či jsou „zapomenuté“ – například městská
jatka, důl Alexandr, módní dům OstravicaTextilia, vítkovické nádraží a další. Jejich
význam bychom rádi zdůraznili netradiční
a atraktivní formou – komentovanými prohlídkami, šumnými vyjížďkami, performancemi a dalšími kulturními aktivitami. Chys-
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táme například performanci s názvem Kavárna Palace venku – jde o komentovanou
„venkovní“ prohlídku významné prvorepublikové památky, na niž je v současné době
vydán demoliční výměr a která je ve velmi
špatném stavu. Vyzveme občany, aby se hezky oblékli po vzoru legendárního obchodního domu Ostravica-Textilia, který stojí
naproti Palace a v jehož případě je rovněž
plánována demolice. Před oběma objekty
na volném prostranství vytvoříme venkovní
kavárnu ve stylu 20. let a budou se zde číst
texty významných světových autorů, kteří
kavárnu Palace navštívili. Číst budou herci
z divadla Komorní scéna Aréna a autoři dokumentu Šumná města: herec David Vávra
spolu s režisérem Radovanem Lipusem.
Z výroční zprávy FIDUCIA
(autorka Ilona ROZEHNALOVÁ)
vybrala Eva MRHAČOVÁ
Akci za záchranu zdevastovaného
obchodního domu OSTRAVICA-TEXTILIA můžete podpořit podpisem petice na záchranu tohoto objektu, který
již podepsala řada pracovníků FF. Text
petice najdete na adrese:
http://www.ostravica-textilia.cz/
index.php?info=petice

Davidův Smrdov… vyhodnocen třetím
nejlepším výkladovým slovníkem roku 2012!
Mezinárodní soutěžní a propagační akci
Slovník roku pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů od roku 1994. Hodnoceny jsou práce
lexikografického charakteru, vydané tiskem,
na elektronickém nosiči nebo veřejně přístupné na internetu.
Kromě hlavní ceny Slovník roku oceňuje
porota lexikografická díla v kategoriích překladový slovník, výkladový slovník, encyklopedické dílo, biografický slovník, elektronický slovník a slovník vydaný ve Slovenské
republice. Odborná porota složená ze zástupců
profesních, překladatelských a tlumočnických
organizací z České a Slovenské republiky vybírala v posledním 19. ročníku z 62 titulů vydaných nejen v období od 1. 1. do 31. 12. 2011,
ale i z publikací vydaných dříve, které se dosud
soutěže nezúčastnily.
Naší lingvisté si ve Slovníku roku již nejednou vydobyli bronzové, stříbrné či dokonce
zlaté ostruhy. Připomeňme emeritního profesora Josefa Fronka, který byl oceněn dokonce několikrát – Velký česk-anglický slovník (slovník
roku 2001 a 3. místo v ceně poroty Slovník –

15 let, 2008), Velký česko-anglický a anglickočeský slovník (elektronický slovník roku 2004),
Velký anglicko-český slovník (3. místo v hlavní
soutěži, 2. místo v kategorii překladový slovník, 3. místo v kategorii elektronický slovník
roku 2007, 2. místo v ceně poroty Slovník – 15
let v kategorii všeobecný překladový slovník,
2008) – či docentku Evu Mrhačovou, jejíž
dílo Lidské tělo v české a polské frazeologii
a idiomatice bylo v roce 2005 ohodnoceno třetím místem v kategorii překladový slovník.
Na tyto úspěchy navázal v letošním roce
doktor Jaroslav David z katedry českého jazyka, kterému bylo v kategorii výkladový slovník roku 2012 uděleno 3. místo za publikaci
Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice, již
vydalo nakladatelství Academia v Praze v roce
2011 a která se zabývá vývojem českých oikonym (místních jmen) v moderní době. Úspěch
Jaroslava Davida je mj. dokladem toho, že
i v době, kdy je kvantita vědecké práce často preferována před kvalitou, mohou vznikat
práce vědecky přínosné, které budou čtenáři,
a jsem o tom přesvědčen, oceňovat ještě za

řadu let. Jménem celé fakulty laureátovi srdečně blahopřejeme a přejeme, aby svými publikačními výstupy, a to nejen v oblasti lexikografie, brzy zastínil i famózního Josefa Fronka.
Aleš ZÁŘICKÝ, Yvona ESTERKOVÁ

7

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Kulturní dny v Ostravě podruhé
a překladatelská dílna katedry germanistiky FF OU
Už podruhé se konají v klubu Atlantik Česko-německé kulturní dny v Ostravě. Akce se realizuje pod záštitou Centra
kultury a vzdělávání Moravská Ostrava,
Goethe Institutu Praha a města Ostravy. Mezi partnery patří instituce jako
Deutscher Akademischer Austauschdienst
a SPOK-Spolek pro ostravskou kulturu
a samozřejmě Ostravská univerzita v Ostravě, a to zejména zásluhou kolegy Mathiase Beckera. Festival začíná dne 12. 3.
v 18.00 hod. v klubu Atlantik zahájením
výstavy plakátů umělce Klause Staecka
a bude ukončen v sobotu 17. 3. filmovým
maratonem turecko-německého režiséra
Fatiha Akina, a to rovněž v Klubu Atlantik od 17.00 hod. Součástí akce je výstava plakátů umělce Klause Staecka, četné
filmové projekce a dále besedy s autory
(spisovatel Jan Faktor) a odborníky na

německou literaturu a kulturní dějiny (Dr.
Lukáš Motyčka z Univerzity Palackého
v Olomouci a Dr. Friedrich Goedeking
z Prahy), diskotéka a také například výlet
po stopách německé minulosti Hlučínska.
Dne 13. 3. se v česko-německém duchu ponese i překladatelská dílna katedry
germanistiky FF OU, konaná u příležitosti
již tradičního Dne s překladem. Od 13.00
hod. tak na katedře germanistiky překladatelskou dílnu obohatí přednáška paní
Mgr. Evy Vondálové z Goethova institutu
Praha na téma finanční podpory pro mladé
překladatele. Ta zároveň předá vítězným
germanistům věcné ceny (většinou jde
o knihy a slovníky), které Goethův institut
laskavě poskytl. Dále se počítá s výstupy
pana Mgr. Radima Sochorka, překladatele a tlumočníka, který externě spolupracuje s orgány EU a dále také právníka,

Mgr. Petra Mentlíka, jenž pohovoří o leckdy komplikovaném vztahu překladu
a práva. Od 15.00 hod. pak bude překladatelská dílna pokračovat v tlumočnickém
duchu, a to v učebně E 305, kdy se bude
konat pro zájemce z řad studentů a odborné veřejnosti prohlídka tlumočnických
kabin spojená s ukázkou tlumočnického
umění studentů oboru Němčina pro překladatelskou praxi. Od 17.00 hod. pak na
naši dílnu naváže opět v Klubu Atlantik
setkání učitelů němčiny …
A že by bylo té němčiny už moc a že
jí třeba negermanisté nebudou rozumět?
Nemyslím. Každopádně zájemci, kteří
německy neumí, se mohou těšit na přetlumočení všech německojazyčných slov
do češtiny. Tedy všichni jsou zváni a naše
katedra ráda podá podrobnější informace
k programu.
Eva Maria Hrdinová

Aktuální informace o protestních akcích
proti plánovaným vládním změnám
v českém vysokém školství najdete např. na:

http://akce.osu.cz/tydenneklidu/
http://nocuniverzit.wordpress.com/noc/ostrava/
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NEHOSTINNÝ VSTUP SE ODĚL
DO MODERNÍHO HÁVU
dlažba, v celém prostoru naleznete jednotné dřevěné dveře, dřevotřískové obložení nahradila bílá výmalba v kombinaci
s dřevěnými prvky z ořechového masivu.
Do sádrokartonových podhledů byla
osazena bodová a stropní světla, která
rozjasnila dříve tmavý prostor.
Vstup do budovy D je nyní rozdělen
na dvě části. Zvenčí vstoupíme po
zrekonstruovaných schodech bytelnými

Dřívější podoba vstupu

dřevěnými dveřmi se skleněnými výplněmi
do zádveří na čistící zónu. Odtud pak
novými skleněnými posuvnými dveřmi,
které mimo jiné zabraňují únikům tepla,
pokračujeme do vlastního vestibulu, jehož
součástí je i zrekonstruovaná vrátnice.
Závěrem dodávám, že generální rekonstrukce vstupu budovy D byla plně
hrazena z fakultních zdrojů.
Jana BOLKOVÁ

Foto: archiv

Vstupní haly a vestibuly plní především funkci místa prvního společenského
kontaktu a v zájmu jejich provozovatelů
je, aby tyto interiéry byly zároveň jejich
dobrou vizitkou.
I když Filozofická fakulta oslavila
loni 20 let své existence, důstojného
vstupu do historické budovy E se dočkala
teprve před čtyřmi lety. Naopak vestibul
její budovy D byl až do konce loňského
roku názornou ukázkou architektury let
šedesátých minulého století. S nástupem
roku 2012 začala ale i zde tolik očekávaná
revitalizace.
V jejím rámci byla provedena
generální rekonstrukce elektroinstalace
a datových rozvodů, položena žulová

Nový interiér vestibulu

Foto: Tomáš Rucki

KŘEST NOVÉ KNIHY V LIBREXU
V pátek 17. února se v Librexu konal
křest knihy Příroda v české a polské frazeologii a idiomatice. Vedle hlavní autorky
Evy Mrhačové se křtu zúčastnila i členka
autorského kolektivu Grazyna Balowska
z polské univerzity v Opolí. Knihu oficiálně „uvedl do života“ prorektor Ostravské
univerzity, prof. MUDr. Jan Lata. Ve svém
„křticím“ projevu se velmi pochvalně vyjádřil o vydavatelské činnosti Filozofické
fakulty OU.
Publikace je třetím dílem souboru tematických frazeologických slovníků českých

a polských, které na katedře slavistiky
vznikly v posledním desetiletí. První díl vyšel v roce 2003 pod názvem Zvířata v české
a polské frazeologii a idiomatice, druhý díl
s názvem Lidské tělo v české a polské frazeologii a idiomatice pak vyšel v roce 2004.
Tento třetí a poslední díl zamýšleného lexikografického souboru podává přehled českých a polských frazeologických jednotek
vycházejících z tematického celku Příroda
a zahrnujících frazémy z oblastí: země –
vesmír – život – smrt – barvy – prostor –
čas.
Blažena RUDINCOVÁ

Při křtu zleva: prorektor OU Jan Lata,
Grazyna Balowska, Eva Mrhacova,
manažerka Librexu Jitka Vaňková
Foto: M. Balowski

9

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Exkurze posluchačů rusistiky
do Slovanské knihovny
Ke konci roku 2011 se uskutečnila
historicky první exkurze dvaceti dvou posluchačů rusistiky do Slovanské knihovny
v pražském Klementinu. Jednodenní exkurze pro posluchače navazujícího magisterského studia oborů Ruština pro překladatelskou praxi, Učitelství ruského jazyka
pro střední školy a Ruský jazyk a literatura
byla zaměřena na seznámení se s činností
a fondy specializované vědecké knihovny
pro obor slavistika.
Slovanská knihovna je součástí Národní knihovny ČR a systematicky doplňuje, zpracovává, spravuje, ochraňuje
a zpřístupňuje fond světové slavistické
literatury. Knižní fond Slovanské knihovny
v současné době obsahuje přes 700 tisíc
neperiodických a periodických dokumentů,
z nichž téměř polovina připadá na ruskou literaturu. Knihovna spolupracuje
s institucemi a odbornými pracovišti
v rámci ČR i zahraničí.

Součástí exkurze ostravských studentů byl fundovaný výklad dr. Vacka, dlouholetého zaměstnance knihovny, o historii knihovny a jejích knižních fondech.
Knihovna byla založena roku 1924 ministerstvem zahraničí jako Ruská knihovna
ministerstva zahraničních věcí. Její vznik je
spojován s tzv. ruskou akcí československé
vlády, kterou inicioval prezident T. G. Masaryk. Akce byla na tehdejší dobu ve světě
nevídanou pomocí emigrantům z Ruska
pro zajištění jejich důstojných duchovních
a materiálních podmínek. V Klementinu
sídlí Slovanská knihovna již od roku 1929.
Po obsáhlém historickém výkladu se
funkce „informátora“ ujala paní Hana
Opleštilová, která zajímavý výklad dr. Vacka doplnila o praktické informace z běžného provozu knihovny. Účastníci exkurze
se mohli seznámit s tradičními lístkovými
katalogy knihovny, které jsou již doplněny i
o katalogy elektronické, mohli také detailně

Vchod do Klementina

Foto: archiv

prozkoumat nabídku studovny, vyhledat si
v ní literaturu související s tématem diplomové práce a zpracovat zadané úkoly.
Exkurzi hodnotím jako velice přínosnou
pro své studium a na závěr mohu konstatovat, že Slovanská knihovna získala díky
naší exkurzi nové čtenáře.
Jana KRISCHKEOVÁ

„TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA“
aneb cesta z Moskvy do Vladivostoku
Katedra slavistiky FF OU přivítala ve
středu 30. 11. 2011 dva zapálené studentské
cestovatele, Jana Vaňka a Martina Zábojníka, kteří přednesli velmi poutavou přednášku o putování z Moskvy do Vladivostoku
po nejdelší železnici světa. Celý výklad byl
doprovázen promítáním diapozitivů z cest.
Poté, co se zúčastnění studenti a učitelé
dostali prostřednictvím výkladu obou cestovatelů až na konec trasy, tj. do Vladivos-

V Amurské oblasti
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toku, promítli nám mladí cestovatelé ještě
své diapozitivy z Mongolska. Zúčastnění
viděli, jak vypadají jurty, dozvěděli se, co
je to kumys a jak probíhají v Mongolsku
volby. Byl to výlet do úplně jiného světa,
který nezná internet, mobilní telefony a
přeplněná nákupní centra. Byla to výprava
po stopách našich předků, jejichž život byl
opravdový, neboť nebyl závislý na elektrické energii a informačních technologiích.

Jízda evropskou částí Ruska

Po skončení přednášky proběhla diskuze,
studenti a vyučující měli možnost položit
Janovi i Martinovi nejrůznější otázky. Povídání o Transsibiřské magistrále i Mongolsku bylo pěkným zpestřením semestru, příjemným rozptýlením od pravidelné výuky
a studijních povinností.
Igor JELÍNEK

Fota: Jan Vaněk
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esej / O podivných viděních,

tajemných bodech a taky Jarmilovi
„Už zase to vidím všude, pane doktore. A nepomohlo ani to, jak jste mi říkal
posledně, že si mám najít nějakou relaxaci. Zapsal jsem se do angličtiny – a je
to ještě horší. Samá slovíčka jako drive,
rivalry, shrive, trivialities…“ – „Počkejte, tomu nerozumím.“ – „Pane doktore,
je to i tam, jak povídám: dRIVe, RIValry,
shRIVe, tRIVialities… A to jsem Vám ani
neříkal o těch snech… Pronásleduje mě
smečka knihovnic v modrých pláštích,
s kalkulačkami a tabulkami, v čele s takovým udělaným fousatým chlápkem, v tričku s nápisem, který na mě křičí: Body, kde
máš body?! Chci deset!!!“… „A takových
je čím dál víc a moc nevím, co s nimi.
Vždycky v únoru a v září, jak začne akademický rok, to mám i čtyři těžké případy
denně. Hlavně z humanitních oborů,“ zakončil svoji historku. A tak Jarmil, vysokoškolský učitel, s kamarádem Martinem,
psychologem, diskutovali o tom, kde je
příčina té nemoci. Snad v systému hodnocení vědy, který ustrnul v honbě za body.
Proto v časopisech, které často nejsou ani
sborníkového charakteru, si navzájem publikují kolegové a doktorandi z jednoho
pracoviště, když právě nevydávají tzv. kolektivní monografie. Proto se v oborech,
kde existuje třeba jen jeden tzv. prestižní
recenzovaný časopis, před dveřmi jeho redakce tlačí fronty a čekací doba často přesahuje dobu „životnosti“ článku, mnohdy
bohužel i jeho autora. Není to ideální systém, ale aspoň nabízí nějaká srovnávací
kritéria. Především však systém, který přináší škole peníze.

Chabarovsk-Blagoveščensk

„Hele, už je tady,“ přivítal Jarmil kolegu, který ho požádal o schůzku s psychologem. –„Taky, jo mám to stejně. Hlavně
ty sny. A na pRIVátní život se mě radši ani
neptejte…“ – Jarmil si v duchu stanovil
kolegovu diagnózu: „Reakce na slova negativní.“ – „A co s tím děláte?“ zeptal se
Jarmilova kolegy Martin, psycholog.
„No, tak snažím se to zahnat. Néé,
jestli jako myslíte ženský, automaty, prášky nebo pití, to néé… Ale je to těžké. Víte,
já jsem dobrý učitel, a oni po mně chtějí
pořád i ty body,“ pronesl se vší obrozenskou vážností Jarmilův kolega. Jarmilovi cuklo v koutku. Tuhle větičku slyšel
často. Nevysmíval se jí, ale přece jen mu
z úst vysokoškolského učitele přišla trošku nadbytečná. Jako argument, s nímž se
nedalo polemizovat ani ho nebylo možné
změřit. Dobrý učitel! Asi nikdo na univerzitě si o sobě nemyslí, že je „opravdu
špatný učitel“. Ani ti nejhorší.
…
„Podívej, Jarmile. Ty jsi technokrat.
Mě prostě nezajímá, kolik stojí křída
nebo topení, to je věc školy. Počítat vědu
na body, to přece ani ty nemůžeš myslet
vážně! Vědec musí přemýšlet, mít prostor, čas…“ Další argument, který Jarmila
pořádně nadzvedl. „Já přece nemluvím
o honbě za body!“ rozčílil se. „Učíš na
univerzitě, že jo? Takže proto učíš jen 26
týdnů a rozhodně ne 20 nebo 24 hodin.
A z toho času a prostoru, který nám naše
práce dává, při vší bídě, na niž se stále
sluší nadávat, je přece možné vykutat jeden dobrý článek a k tomu klidně dva do

nějaké té vaší Radhošťské hlídky nebo Našeho Polabí. I když není za body. Protože
popularizace je taky potřeba, to je jasný.
A co jeden, ale i dva nebo tři dobré a za
body se dají napsat! A zkusit to submitovat
(oblíbené slovo jiného Jarmilova kolegy),
třeba ven... Vymyslet něco zajímavýho,
obecnýho!“
…
Martin, psycholog, už byl dávno doma,
a ti dva se ještě hádali. A hádali se ještě
dlouho. A Jarmilovi více a více docházelo,
že problém je úplně někde jinde. Že vůbec nejde o body, o počty článků, o granty,
dokonce ani o kvalitu vědy. Jde o to, že
se ztratila ta základní potřeba něco zjistit, důvod, proč vlastně dělat vědu. Že se
místo vysokoškolského učitele proměnilo
v dobré bydlo, kde se sluší jednou za čas
usednout, něco napsat a říkat tomu věda.
Ne ze skutečné potřeby o problému psát,
bádat, z nutnosti přemýšlet o něm dvacet
čtyři hodin, konfrontovat ho s kolegy, studenty… Ta potřeba zmizela.
Po půlnoci uléhal Jarmil do postele
zcela zmožen. Ještě si poznačil do diáře,
že hned ráno musí kolegovi, kterého v zápalu debaty zurážel, poslat omluvný mail.
Obvyklý Jarmilův postdiskuzní rituál. Pak
usnul, ale nebyl to klidný spánek. Zdálo se
mu, že ho pronásledují. Smečka knihovnic
v modrých pláštích, s kalkulačkami a tabulkami, v čele s takovým udělaným fousatým chlápkem v tričku s nápisem, který
křičí: Body, kde máš body?! Chci osmdesát!!!“
Jaroslav David

Kazaňské nádraží v Moskvě
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AKCE
MĚSÍCE BŘEZNA
7. 3.

VE SLUPCE ZDI

Ples SUS, 19.00 hod. (KD
Michálkovice)

13. 3. Den s překladem 2012
9.10 hod. (E304) – konference
(prof. A. Zářický, prof. J. Nechutová, doc. V. Biloveský,
J. Rauvolf, J., Dědeček)
13.00/14.00 hod. – překladatelské dílny na jednotlivých
katedrách (KAA, KGE, KRO
a KSL)
18. 3. Literatura na pochodu (Literatur auf Wanderung),
v rámci Česko-německých
kulturních dnů, 14.00 hod.
(od Elektry) – literární
happening studentů KGE FF
v ulicích Ostravy
27. 3. mezinárodní konference Slavica iuvenum
11.00 hod. – zahájení
(studovna FF)
11.30–14.00 hod. – jednání
v sekcích (sekce A: Lingvistika, banketní místnost FF;
sekce B: Literární věda, kulturologie, studovna FF; sekce C:
Translatologie, D607)
15.00–18.00 hod. – jednání
v sekcích (sekce A: Lingvistika, banketní místnost FF;
sekce B: Literární věda, kulturologie, studovna FF; sekce C:
Translatologie, D607)
28. 3. mezinárodní konference Slavica iuvenum
9.00–13.30 hod. – jednání
v sekcích (sekce A: Lingvistika, banketní místnost FF;
sekce B: Literární věda, kulturologie, studovna FF; sekce C:
Translatologie, D607)
14.00 hod. – závěry
(studovna FF)
Studentské vědecké konference kateder FF
29. 3. Pohyblivý svátek, 18.00 hod.
(antikvariát a klub Fiducia) –
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
moderuje večer autorského
čtení začínajících autorů
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Vnější tvář města, v němž žijeme nebo
jímž všednodenní trasou procházíme, už
málokdy vnímáme jako něco zvláštního.
Kdybychom si přece jen měli vybavit dům,
nádraží, plovárnu nebo kostel, spíše je uvidíme zvnějšku. V Ostravě se na samém počátku letošního roku objevila kniha, která
tento laický pohled a zároveň nejobvyklejší
odborný přístup k architektuře překonává
téměř svádivým způsobem. Jde o publikaci
ostravského historika architektury Martina
Strakoše Ostravské interiéry, již vydalo
občanské sdružení Fiducia v Ostravě (ISBN
978-80-905-106-09). Autor už mnohokrát
odbornou veřejnost i laické publikum přesvědčil, že zejména architekturu 20. století
i tu současnou velmi dobře zná.
Problematika interiéru se zřetelněji otevírá spíše z pohledu současného bydlení
nebo tvorby designu; tvorba a rekonstrukce historického interiéru bývá přístupná
nejčastěji jako uměle inscenovaný dobový
fenomén v zámeckých nebo muzeálních
expozicích, méně jako součást výstav věnovaných životnímu stylu různých období. Od
konce 19. století nebo v průběhu vývoje architektury století dvacátého jsou ovšem autentické interiéry systematicky zpracovány
jen okrajově, v české literatuře lze toto téma
označit jako raritní. Je jasné proč – jde o část
architektury, která se v těle budovy nejčastěji proměňuje a zřídkavě je ve své původní
podobě zachycena. Pokud se místo proměnilo několikrát, schází stejně tak dokumentace oněch proměn v čase. Do některých
interiérů je zase obtížné proniknout. Autor
ve vstupním textu připomíná těžkosti spojené s tímto typem výzkumu. Uvádí příklady,
kdy jsou historické interiéry zachyceny ales-

poň v popisech nebo fotografiích; připomíná
a v obrazovém doprovodu dokládá i ty ojedinělé případy, kdy interiér zachoval vskutku
svou originální podobu; postihuje budovy,
jejichž vnitřek se proměnil dalším zásahem,
ale i v nové úpravě si zachoval původní
funkčnost či duchovní ráz.
V knize se orientujeme nejen díky sugestivnímu slovu prvních kapitol (v kterém
myslím autor ustoupil své obvyklé přísnosti), ale i věcným popisům doprovázejícím
50 objektů, které jsou soustředěny v 15 typologických skupinách. Projdeme postupně
interiérem radnic, sakrálními prostorami,
zastavíme se v zámku i divadlech, vstoupíme do industriálních staveb, jakými jsou nádraží nebo šachta, a účelových objektů – obchodního či bankovního domu, restaurace,
kavárny, hotelu, muzea, sportovní haly nebo
plaveckého bazénu, kancelářského domu;
nahlédneme do soukromí vily i prostoru jednoho z nejnovějších ostravských bytových
domů.
Kniha nemapuje všechny interiéry, které
bylo možno ještě odhalit, ale činí danou sumou možností čistý řez a výběr pro přehled
historický a stylový, památkářský. Nevyhýbá se interiérům zasaženým kvalitní obnovou, revitalizací, připomene několik výrazných architektonických počinů z posledních
let. Zůstává jen kvitovat kvalitní obrazové
vybavení ve fotografiích Romana Poláška
(které však v několika případech idealizují
reálný stav), uvedené interiéry projít, případně si přát, aby někdo další zpracoval
a zhodnotil pozoruhodné ostravské objekty
i z hlediska historicko-antropologického
jako místa paměti.
Marie ŠŤASTNÁ

Clermont-Ferrand: po stopách
francouzského myšlení
Na následujících několika řádcích bych
se s případnými budoucími účastníky programu ERASMUS ve směru Francie rád
podělil o několik zkušeností a dojmů ze
svého pobytu v Clermont-Ferrandu, městě v kraji Auvergne s dvěma význačnými
dominantami – sopkou Puy-de-Dôme,
majestátním symbolem Francouzského
středohoří, a honosnou katedrálou, zastávkou na slavné poutní cestě do Santiaga de
Compostely. V první části stručně povyprávím o několika dojmech z mého pobytu;
v druhé bych pak nastínil několik rad, co
dělat, jak si počínat a případně též čeho se
vyvarovat.

Clermontské panorama
Clermont-Ferrand je město, které na
první pohled neoslňuje; zmíněná katedrála
působí jako svítící bod v chomáčku šedého nic, které je lemováno řadou prastaře
vyhlížejících fasád, oprýskanými zdmi a
popraskanými chodníky. Chvíli trvá, než
si člověk uvědomí, že se mu v takovém
prostředí podařilo proniknout pod pozlátko dnes všudypřítomného restaurátorského nadšení a naplnit tak skutečný význam
rčení „vrátit se v čase“. Clermont-Ferrand je tedy přesně jako ony věci, o nichž
lze proustovským žargonem říci, že si jich
člověk začne vážit až pozdě – příkladně
týden před tím, než odjíždí. Soudím, že se

nakonec lidem podaří překonat tento prvotní nepříjemný dojem a situaci, v níž se
ocitli, si s grácií užít.
Filozofická fakulta (Faculté des lettres) a Univerzitní služby pro zahraniční
studenty (Services universitaires des étudiants étrangers), kde jsem měl příležitost
jeden semestr studovat, jsou součástmi
Univerzity Blaise Pascala, solidní školy
s kvalitní přidruženou knihovnou. V šesti předmětech, které jsem zde absolvoval,
jsem měl ve většině případů štěstí na vynikající pedagogické osobnosti, z nichž
bych zmínil příkladně Pascala Torrina,
Véronique Léonardovou nebo Hanu Gru-

Fota: Michal Místecký

Boční vchod do univerzitní budovy

III

ÚNOR 2012

Proustovské okenice
et-Skrabalovou. Bylo často příjemné seznámit se s výukovými metodami, s nimiž
jsem doposud neměl zkušenost, stejně
jako načíst si několik obohacujících knih,
které byly k této výuce potřeba.
Co tedy dělat? – Předně je dobré si
všechny náležitosti – studijní průkaz,
průkaz do knihovny, stravenky, volba
předmětů – vyřídit co možná nejrychleji;
v tomto směru je nutné nenechat se odradit a všechny informace si vyžádat buď na
oddělení pro zahraniční studenty, nebo na
sekretariátu příslušné katedry. V mém případě byla tato nutnost zvýšena onou nepříjemností, že jsem do Clermontu přijel
1. února, zatímco výuka začínala již v polovině ledna; i přes toto zaspání na startu
však lze nakonec onen pomyslný závod
doběhnout.
Stěžejní otázkou však častokrát bývají
peníze. Francie je druhou nejdražší zemí
v Evropě, pročež za 139 euro, které padnou za koleje, nelze čekat to, co bychom
si pod touto sumou představovali u nás; na
druhé straně hospodaření s přiděleným stipendiem možné je, stejně jako je možné si
z dané částky něco ušetřit. V tomto směru
vřele doporučuji využívat slev, které poskytuje organizace zvaná CAF (Caisse
d’allocations familiales – Pokladna rodinných příspěvků). Podrobnější informace
vám poskytnou recepční ve vašem kolejním komplexu.
Jaký si z toho všeho vyvodit závěr?
– Předně, lidé mohou cítit, a mě se to tak
vskutku stalo, že mezi Clermont-Ferrandem a Ostravou je zvláštní pouto určitého
svérázu. Stojí proto vskutku za to projít se
občas oním tak půvabně sešlým chomáčkem starých a nových budov a třeba přijít
na to, že už jsme na téhle ulici někdy byli,
jen nevíme kdy.
Michal MÍSTECKÝ
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
Tereza Matějčková: NEJHLOUPĚJŠÍ GENERACE? – Nevěřte nikomu pod třicet,
s největší pravděpodobností je to blbec.
Česká pozice, Politika na ulici, 13. 2. 2012; URL: http://www.ceskapozice.cz/magazin/politika-na-ulici/nejhloupejsi-generace (kráceno)
Proflákaná šance
Mark Bauerlein, americký vysokoškolský
učitel, přišel v roce 2008 s prozatím patrně
nejkrutějším, ale také nejdiskutovanějším
odsouzením současné mladé generace. Sám
název knihy je dosti výmluvný: Nejhloupější
generace. Jak digitální věk činí mladé Američany hloupějšími a ohrožuje naši budoucnost.
Neboli nevěř nikomu pod třicet (The Dumbest
Generation: How the Digital Age Stupefies
the Young Generation and Jeopardizes Our
Future. Or, Don’t Trust Anyone Under 30).
Bauerlein tvrdí, že současní studenti netrpí
nižším inteligenčním kvocientem. Problém
však spočívá v tom, že ve věku, ve kterém
mají vykonat největší intelektuální pokrok,
se poddávají nicnedělání, o nic se nezajímají,
nezajímají se ani o to, že je problém se o nic
nezajímat, a především pohrdají největšími
vzdělávacími možnostmi, jaké kdy byly jakékoli generaci nabídnuty. Generace, která by
mohla patřit k nejvzdělanějším, ne-li být tou
nejvzdělanější, proto vyniká hloupostí a klesající gramotností.
Rozptýlení, které je způsobeno soustavně
zapnutým internetem, navíc páchá nevratné
škody na schopnosti koncentrace. V důsledku
toho nejsou současní mladí lidé schopní
dlouhodobějšího pracovního nasazení. Není
pak divu, že si své flákání rádi prodlouží do
věku, ve kterém by měli být již dávno zapojení
do běžného pracovního provozu. Jenže
málokteří jsou výkonu běžného pracovního
provozu schopní.
Vysoká škola se tím stává odkladištěm pro
nezaměstnatelnou, nevzdělavatelnou a celkově
tak nějak těžce zvladatelnou sociální skupinu.
A zpráva dle Bauerleina nejhorší: Kdo čeká,
až z toho vyrostou, bude tuze zklamán. Tihle
mladí ze svého flákání nevyrostou. Svým
nicneděláním si dávno zkazili vyhlídky na lepší
budoucnost a nezvratně poškodili intelektuální
schopnosti. Zkrátka nejhloupější generace.
Dokonalí sami od sebe
Stejně nesmířlivý je názor americké psycholožky Jean Twengeové. Nepochybuje, že
vzdělání i zaměstnání jsou pro současnou mladou generaci těžkou výzvou. Není divu, jak
popisuje ve své knize Generation Me (Generace Já), jde o nejsebestřednější generaci,
která kdy byla zplozena. Její rodiče si zvykli
naslouchat psychologům, že rodičovská úloha
je vlastně jediná: chválit a chválit, a když
dítě dělá problémy, nejspíš je to tím, že málo
chválíte. Kritika totiž narušuje psychický vý-
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voj. Jenže výsledky chválících rodičů jsou
tristní. Vychválili nerealistické rozmazlence,
kteří postrádají motivaci se zlepšovat, protože
se domnívají, že jsou už tak sami od sebe
dokonalí.
Široce diskutovaný příspěvek k tématu
poskytla matka odrostlých dětí Kathleen
Shaputisová. Ve své knize Syndrom
přeplněného hnízda. Jak přežít návrat svých
dospělých dětí (The Crowded Nest Syndrome:
Surviving the Return of Adult Children)
pojednala o soudobé obtíži mnoha amerických
rodičů. Ti se dávno netrápí takzvaným
prázdným hnízdem, tedy odchodem svých
dětí do vlastního života, ale jejich návraty
domů poté, co se rozešly s partnery, rozvedly
s manželem či s manželkou, ztratily práci
a nemohou si platit vlastní byt.
Následkem toho, že si rodiče pouští své
děti zpět do svých domovů, je nezvládnutí
klíčových životních přechodů. Místo toho, aby
na sebe dospělý člověk vzal roli odpovědného
samostatného člověka, dělá ze sebe za asistence
svých rodičů jakési nedochůdče, které není
dost dospělé na to, aby si vydělalo na nájem
a udrželo partnerský vztah, ale dost hrdé na to,
aby nesneslo jedinou kritickou připomínku ke
způsobu vedení svého života.
Život, který pak vedou postižené rodiny,
se vyznačuje rozplizlostí a neurčitostí. Nikdo
neví, kam život přerostlého dítěte směřuje, ale
všichni doufají, že to nějak přejde. A než „to“
přejde, musí 60leté matky snášet významné
pohledy kroužící po kuchyni poté, co se jejich
dospělé nezaměstnané dítě vyhrabalo kolem
poledne z postele.
Budoucí vůdci jsou inteligentnější
S tímto přímo apokalyptickým obrazem
rozhodně polemizuje americký demograf
a historik Neil Howe, který v knize napsané
společně s dnes již zemřelým historikem
William Straussem Mileniální povstání. Příští generace. (Millenials Rising: The Next
Generation) přichází – ve světle zmíněných
názorů – s překvapivým tvrzením, že svět se budoucnosti nemusí vůbec obávat, neboť budoucí vůdci jsou nejinteligentnějšími lidmi,
kteří kdy na tuto pozici aspirovali. Howe
přitom vychází z celoamerických průzkumů,
ze kterých má vyplývat, že současná generace mladých lidí dosahuje ve srovnání s předchozími generacemi nejvyššího inteligenčního
kvocientu. Jde navíc o skupinu lidí, na kterou
bylo v minulosti vynakládáno, opět ve srovnání
s předešlými generacemi, nejvíc prostředků.

Tito mladí lidé tudíž chodí do lepších škol,
starají se o ně kvalitnější učitelé a jejich
volnočasové aktivity jsou díky velkému
množství sociálních pracovníků a vedoucích
zájmových kroužků dobře strukturované.
Svůj volný čas netráví vandalismem ani
poflakováním. Namísto toho se jako dobrovolníci zapojují do veřejného života. Ze
statistik navíc vyplývá, že poprvé za minulé
desetiletí klesá mezi americkými mladými
lidmi počet sebevražd, míra násilnosti
i kriminální činnosti. Problém není dle Howa
v mladých lidech, ale v tom, jakým způsobem
na ně lidé jako Bauerlein nahlížejí.
Denně odepisují budoucnost Ameriky
Bauerlein nenechal hozenou rukavici ležet
a s jistou dávkou jízlivosti začal Howovy
argumenty vyvracet.
Vyšší IQ? Ano, to je částečně pravda. IQ
se však zvýšilo pouze u té skupiny, která
původně dosahovala podprůměrných hodnot.
V rámci této skupiny se inteligence díky
lepší výživě a lepšímu základnímu školství
posunula do normy. Rozhodně však nehrozí,
že bychom měli víc géniů nebo že by dnešní
géniové byli chytřejší než ti před sto lety.
Méně drog, méně kriminality? To je podle
Bauerleina dost dobře možné. A sám Bauerlein
je rád, že si mladí lidé neničí mozek toxickými
látkami v takové míře jako jejich rodiče. Jenže
podobně toxický účinek má na jejich mozek
i lenost a nezájem o intelektuálně náročnější
zábavu.
Větší zapojení do občanských aktiv?
I to Bauerlein připouští. Problém je, že nejde
o nijak masový jev, ale o větší zapojení úzké
elity, která studuje na Harvardu nebo Yale.
Šedá většina mladých lidí tráví svůj volný čas
klevetěním na Facebooku. K tomu Bauerlein
připojuje jeden „úlovek“ z výzkumu mezi
tisícovkami patnáctiletých školáků: Padesát
procent mladých lidí je natolik politicky
„zainteresovaných“, že se domnívají, že
americkým spojencem číslo jedna ve druhé
světové válce bylo Německo.
Jinými slovy: Bauerlein nepřipouští, že
by jeho teze o zoufalém stavu mladých lidí
byla vyvrácena. Že mezi mladými klesá
míra kriminality nebo počet neplánovaných
těhotenství, je sice moc hezké, svou
budoucnost, a tím i Ameriky však odepsali
a denně odepisují vlastní nevzdělaností.
A proto: Nevěřte nikomu pod třicet, s největší
pravděpodobností je to totální blbec.
Připravil Vladimír ŠILER

