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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
RENESANCE ZA HRANICEMI ITÁLIE III
ALBRECHT DÜRER

řádu, který podporoval modlitbu růžence, klade věnec na hlavu kardinálovi, četní andílci pak
rozdávají další. Věnce z růží symbolizují požehnání věřícím. Kolem hlavní
scény jsou pak namalovány portréty
významných osobností
Dürerovy
doby. Bohužel se nepodařilo bezpečně
všechny identifikovat. Najdeme mezi
nimi i Dürerův autoportrét. V ruce drží
cartellino, na němž je napsáno: Exegit
quinque/ mestri spatio Albertus/ Durer
Germanus/ MDVI/ AD.
Obraz v roce 1606 získal do svých
sbírek velký sběratel umění císař Rudolf II. a dílo se tak dostalo do Prahy.
Již v té době ale bylo ve špatném stavu.
Během následujících staletí změnilo
několikrát majitele, bylo restaurováno
a roku 1934 se stalo majetkem státu.
Génius německé renesance Albrecht
Dürer zemřel 6. dubna 1528 v Norimberku.
		
Marek ZÁGORA

Albrecht Dürer se narodil 21. května příteli Willibaldu Pirckheimerovi,
1471 v Norimberku, ale jeho předkové v nichž o obraze, který sám nazýval
pocházeli z Uher. Je považován za „mariánským obrazem“, několikrát píše.
„prvního opravdu mezinárodního Námětem je uctívání nebeské královumělce“. Své rozsáhlé praktické dílo ny sborem věřících. Dürer zde ztvárnil
podpořil i několika umělecko-teoretic- komplexní
spiritualitu
růžencové
kými pojednáními. Do současnosti se do- pobožnosti. Zobrazil klečící postavy
chovalo více než 1 100 kreseb a 188 papeže Julia II. a budoucího císaře Maxmaleb, a to nejsou všechny položky, jež miliána I., kteří společně s trůnící Mapo sobě zanechal. O jeho nesmírném donou s Ježíškem tvoří rovnostranný
talentu svědčí mimo jiné fakt, že již trojúhelník. Papež i císař jako nejvyšší
ve třinácti letech nakreslil svůj první představitelé duchovní a světské moci
autoportrét. Postupně se vypracoval odložili tiáru a korunu, P. Marie věnčí
na mistra portrétů, ale maloval i jiné Maxmiliána I., nad ní se vznášejí andílci
obrazy, zejména pak s náboženskou přidržující nad její hlavou nebeskou kotematikou. Jedinečné jsou i jeho grafiky runu. Ježíšek se obrací k papeži a věnec
a kresby, kupř. přírodní studie zajíce. drží spíše nad svou než jeho hlavou. Sv.
Jeho monogram „AD“ se časem stal ve- Dominik, zakladatel dominikánského
lice vyhledávanou značkou, která byla
považována za jakousi „pečeť“, záruku
mistrovského díla.
V Národní galerii v Praze se nachází
„Růžencová slavnost“ - jeden z největších Dürerových obrazů, jenž je považován za významný umělecký mezník
přelomu pozdní gotiky a renesance.
Dürer vytvořil obraz na topolovém
dřevě o rozměrech 162 na 192 cm v roce
1506 během svého druhého pobytu v Benátkách (1505-1507).
Jedná se o původně oltářní obraz z benátského farního kostela San Bartolomeo, který malíř namaloval pro
nově založené růžencové bratrstvo
německých obchodníků. Název díla je
ale historicky nesprávný, objevuje se až
v 19. století. O vzniku tohoto díla jsme Detail jednoho z obrazů, které jsou reprodukovány na další straně. Najdete tento
velice dobře informováni. Dochovalo detail na reprodukcich?
se totiž deset Dürerových dopisů jeho
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Benátčanka				 Zajíc		

Klanění tří králů			

		

		

Autoportrét

Růžencová slavnost

Pokyny pro formátování příspěvků
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO

architekt Radim Ulmann
Radim Ulmann, čestný občan Klimkovic, prožil celý život v Ostravě a podstatnou část své tvorby jí také věnoval.
Koncipoval obnovu hledišť Divadla
Jiřího Myrona a Divadla Antonína
Dvořáka, včetně divadelních křesel,
vytvořil ve své době obdivované interiéry Čs. aerolinií, Čedoku, Tuzexu,
hotelu Imperial Ostrava, Domu obuvi,
centrálního ostravského krematoria,
obou sálů kina Máj v Přívoze, někdejší
restaurace a kavárny Volha a další.
Mnohé z nich byly v důsledku divoké
privatizace nenávratně zničeny.
Řada předních odborníků podpořila
Ulmannovu
práci
doporučujícím
stanoviskem pro památkářskou praxi.
O jeho inspirativním přístupu k rekonstrukcím historických interiérů
divadel se pochvalně vyjádřili prof.
Veselý z Univerzity v Cambridge,
ředitelka Národního památkového
ústavu ing. arch. Naďa Goryczková,
prezident Českého národního komitétu ICOMOS, doc. PhDr. Josef Štulc.
Recenzentka Ulmannovy publikace,
PhDr. Daniela Karasová, CSc., kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea,
vyjádřila doslova: „Technické řešení
řadových křesel s bezhlučně sklápěcím

Lichtenštejnský palác, Praha.

Radim Ulmann.

			

sedadlem je díky speciálnímu závěsu
světově novým řešením, na které mu
byl udělen patent na vynález. Přirozené
splynutí nábytku s historickým prostorem při celkovém pohledu do prázdného hlediště i dokonalé a nápadité
zpracování detailů … je pro něho
samozřejmým cílem.“

			

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora

Nejpodstatnější částí Ulmannovy
tvorby jsou návrhy historických parafrází sedadel pro divadla. Divadelní
křesla,
respektující
ergonomické
požadavky současnosti, historickou
vhodnost pro daný prostor i technologická vylepšení a ekonomickou
efektivitu, navrhl Radim Ulmann pro
Stavovské divadlo v Praze, divadla v Pardubicích, Karlových Varech, Jablonci,
Znojmě, pro Divadlo Járy da Cimrmana, pro Lichtenstejnský palác a řadu dalších historických objektů. Je autorem sedacího zařízení také pro nová
či renovovaná divadla - v Mostě, Novém
Jičíně, nebo kulturních domů a kin
v Ostravě, Havířově a Teplicích. K autorovým nejzajímavějším projektům
patří zařízení Ledeburských zahrad
pod Pražským hradem. Prostor rekonstruované barokní zahrady vybavil
technologicky i esteticky novátorským
řešením sedacího nábytku pro variabilní použití. V prostoru lze uskutečnit
stejně tak dobře koncert, komorní divadlo, módní přehlídku nebo multimediální projekci či raut. Je-li třeba, lze
sedadla z plochy i odstranit a zahradě
na čas vrátit původní vzhled. Ke všemu
musel architekt Ulmann vyřešit i nesnadné skladování dvou stovek kře-
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sel v těsném prostoru pod schodištěm.
Unikátnost těchto řešení neunikla
donátoru úprav zmíněné barokní
lokality, Jeho královské výsosti princi
Charlesovi, jenž v dopise autorovi
vyjádřil nadšení.
K jubilejním osmdesátinám připravil
Radim Ulmann výstavu, která již byla
uvedena v Ledeburském paláci v Praze, v Českém Krumlově, Klimkovicích,
v ostravském Domě umění a v Havířově.
Ouverturou k tomuto projektu byla au-

torova samostatná expozice na Pražském Quadrienalle 2007. Ulmannova
publikace Divadelní křesla, vydaná
ke zmíněným výstavám s podporou
Ministerstva kultury, shrnuje to
nejpodstatnější, co autor během svého
plodného tvůrčího života realizoval.
Letos v říjnu oslavil Radim Ulmann své
pětaosmdesáté narozeniny. Máme tedy
příležitost poděkovat mu za celoživotní
práci, vyjádřit úctu a respekt člověku,
jenž vryl výraznou kulturní stopu nejen

Divadlo Opava.				

Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava.
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v měřítku regionálním, ale dokázal,
jako málokdo další, uměleckou kvalitu
ze severní Moravy i exportovat. I když
má vzhledem k šedinám nárok na bilancování, ruce v klíně by ho svrběly:
v těchto dnech se v Karlových Varech
zrovna pouští do divadelních křesel pro
tamní skvostné divadlo architektů Hermana Helmera a Ferdinanda Fellnera
v historizujícím slohu.
		
Petr BERÁNEK

Foto: archiv autora

Stavovské divadlo, Praha.

Foto: archiv autora
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VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH PARTNERSKÝCH
UNIVERZITÁCH II.
PhDr. URSZULA KOLBEROVÁ, Ph.D.
Polonistka PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D., vystudovala polský jazyk a literaturu na Jagellonské
univerzitě v Krakově. Doktorské studium v oboru Polský jazyk absolvovala na Ostravské univerzitě pod
vedením prof. Mieczysława Balowského (PhDr.) a doc. Evy Mrhačové (Ph.D.). Doktorskou práci s názvem „Frazeologia przed i po aksamitnej rewolucji w Głosie Ludu” obhájila počátkem roku 2011.
Již čtvrtým rokem působí na katedře slavistiky FF OU v oddělení polonistiky, kde kromě pravidelné
výuky plní funkce tajemnice a tutora oddělení. Je členkou redakční rady časopisu Rocznik Historii Prasy
Polskiej, který vydává Polská akademie věd společně s Pedagogickou univerzitou v Krakově.
Ve své vědecké činnosti se dr. Kolberová zaměřuje na polskojazyčný tisk na českém Těšínsku (je autorkou monografie „Głos Ludu - gazeta mniejszości polskiej na Zaolziu”), na polskou frazeologii. Spolupracuje na několika jazykovědných projektech.
Jsme velmi rádi, že máme na katedře absolventku Jagellonské univerzity, jedné z nejstarších univerzit Evropy!
		
Eva MRHAČOVÁ

JAK TO CHODÍ NA JAGELLONSKÉ UNIVERZITĚ
V KRAKOVĚ
(z pohledu studenta)

Když jsem se před dvanácti lety rozhodovala, jaký obor budu studovat,
přemýšlela jsem pochopitelně i o tom,
jakou univerzitu si vyberu. Studium na Jagellonské univerzitě jsem si zvolila z několika důvodů. Kde lépe studovat polský
jazyk a literaturu než v Polsku? A proč
nestudovat na nejstarší a nejprestižnější
polské univerzitě? Navíc se Jagellonská
univerzita nachází v Krakově, bývalém
hlavním městě Polska, plném památek,
vzdáleném od Ostravy necelých 200 km.
Jagellonská univerzita má dlouhou a bohatou historii. Je to druhá nejstarší univerzita ve střední Evropě, a to hned po
Karlově univerzitě v Praze. Byla založena
12. května 1364 králem Kazimírem III.
Velikým. Zpočátku se zde vyučovalo
na třech fakultách – svobodných umění,
lékařské a právní, v roce 1400 papež povolil čtvrtou fakultu – teologickou. Jagellonská univerzita byla také první v Evropě, která měla samostatné katedry
matematiky a astronomie (od r. 1406).

Po většinu své historie byla tato univerzita známa pod jménem Krakovská akademie, ale v roce 1817 byla
přejmenována na Jagellonskou univerzitu, podle jedné z nejváženějších polských královských dynastií. Studovali
zde např. Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, Karol Wojtyła, přednášel zde
kupříkladu Jan Baudouin de Courtenay, Roman Ingarden aj. Studovali zde
i někteří naši profesoři z ostravské katedry slavistiky – prof. Karol Kadłubiec
nebo nedávno zesnulý prof. Jiří Damborský.
V současné době má Jagellonská
univerzita 15 fakult (práva a administrace, lékařskou, farmacie,
zdravovědnou, filozofickou, historie,
filologickou, polonistiky, fyziky, astronomie a aplikované informatiky,
matematiky a informatiky, chemie,
biologie a vědy o zemi, managementu a komunikace, mezinárodních a politických studii, biochemie,
biofyziky a biotechnologie). Studuje
zde přes 51 tisíc studentů.
Toho, že jsem si vybrala studium
polštiny právě v Krakově, jsem nelitovala ani v jediném okamžiku. Jagellonská univerzita se tradičně v žebříčku nej-

lepších polských škol drží na prvním
místě, pouze občas si prohodí místo
s tradičně druhou nejlepší Varšavskou
univerzitou. Vyučují tady přední profesoři z Polska, často také ze zahraničí.
Samotná fakulta polonistiky se nachází v centru Krakova, jen ulici od
hlavního náměstí. To znamená, že na
každém kroku na vás čekají památky – královský hrad Wawel, kostely,
renesanční tržnice Sukiennice, v níž
se dnes v prvním patře nachází galerie
umění 19. století s největšími skvosty
polského malířství aj.
Původně studium polského jazyka
a literatury patřilo pod filologickou
fakultu spolu s dalšími obory, jako
jsou dnes např. anglistika, germanistika, orientalistika, slavistika, obecná
jazykověda, klasická filologie, translatologie. V roce 2005 vznikla samostatná fakulta polonistiky, na které lze
dnes studovat takové obory, jako jsou
učitelství pro základní a střední školy,
kultura Litvy, učitelství polštiny jako
cizího jazyka, literární kritika, kulturní antropologie, editorství, komparatistika, divadelní věda a kulturologie.
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JAK TO CHODÍ NA JAGELLONSKÉ UNIVERZITĚ
V KRAKOVĚ
(z pohledu studenta)

Polský jazyk a literaturu jsem na Jagellonské univerzitě studovala nejdřív
v bakalářském studijním programu
a pak v navazujícím magisterském.
Můj ročník byl v tomto směru jakýmsi pokusným králíkem, protože naše
fakulta v akademickém roce 2002/2003
přecházela jako jedna z prvních na celé
univerzitě na boloňský systém.
Poprvé jsem na univerzitní půdu
Jagellonské univerzity vstoupila v říjnu
2002 jako studentka. Jako zahraniční
stipendistka polské vlády jsem měla
několik výhod oproti svým kolegům
z Polska. Kromě finanční podpory
to bylo i zajištěné místo na kolejích.
Vlastní koleje se během posledního
desetiletí hodně změnily a v ničem už
nepřipomínají malé pokojíky s nepříliš
vysokým až tragickým standardem,
ve kterých jsem během pěti let studia
bydlela. Nyní, když se vracím do KraCollegium Novum Jagellonské univerzity – hlavní budova, sídlo rektora.
kova, ať už v rámci programu Erasmus
							
Foto: archiv autorky
nebo na konference, zjišťuji, že coby
host bydlím na kolejích v naprosto
stejně vybaveném pokoji jako dnešní nebudu výrazně pokulhávat se svými v Polsku, hodin polštiny jsme měli
studenti (se sociálním zařízením, vědomostmi. Koneckonců, i když jsem o poznání méně. A také jsem si vůbec
ledničkou, vestavěnou skříní apod. za sebou měla středoškolské studi- neuměla představit, jak to na univerzitě
přímo na pokoji).
um na gymnáziu s polským jazykem v Krakově chodí, kdy a jaké předměty
Začátky samotného studia nebyly vyučovacím v Českém Těšíně, přece jen mám absolvovat. Mé obavy byly naštěstí
snadné. Měla jsem obavy, jak mne se tam studiu polské literatury, jazy- neopodstatněné. Ukázalo se, že ze zapřijmou polští studenti a jestli za nimi ka a kultury nevěnovalo tolik času jako hraničí nás v ročníku studuje hned deset (z celkového počtu 130 studentů v prvním ročníku). Jak jsem se dozvěděla
později, tento počet zahraničních
studentů je na polské filologii běžný.
Jednalo se o studenty ze Slovenska,
Ukrajiny, Běloruska, Litvy, Lotyšska,
Ruska, z Česka jsme byly dokonce dvě.
Polští studenti všechny zahraniční kolegy přijali mezi sebe velmi vstřícně,
starší ročníky všem „prvákům“ ochotně
poskytovaly informace ohledně studia,
předmětů, profesorů, zápočtů apod.
Studium na Jagellonské univerzitě
se přece jenom trochu lišilo od studia na Ostravské univerzitě. Především
jsme měli větší počet povinných
předmětů, tedy „áčkových”. Z nepovinných disciplín jsme si pak během celého
studia (bakalářského i magisterského)
měli zvolit pouze pět dalších. Kreditní
systém mne zcela minul, na fakultě poCollegium Maius – nejstarší budova Krakovské akademie.
Foto: archiv autorky
lonistiky se začal zavádět během mého
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JAK TO CHODÍ NA JAGELLONSKÉ UNIVERZITĚ
V KRAKOVĚ
(z pohledu studenta)

čtvrtého ročníku a týkal se ročníků
nižších. V současné době zde kreditní
systém funguje obdobně jako na Ostravské univerzitě.
Také přednášky pro 150-200 studentů
(tedy počet posluchačů v jednom
ročníku) nebyly ničím neobvyklým.
Pro takovou kapacitu studentů za posledních deset let vznikly hned dva
nové komplexy. Prvním z nich je Kampus Jagellonské univerzity, nacházející se na
okraji Krakova, druhým je pak Auditorium Maximum postavené blízko centra
města. Oba komplexy využívají studenti
všech fakult, oba jsou vybaveny veškerou
potřebnou technikou. Semináře a cvičení
jsou také kapacitně dost obsazeny, jednotlivé skupiny mají 15 až 25 studentů.
Na cvičení a semináře se dnes studenti
hlásí stejně jako ti ostravští z pohodlí
domova od počítače. Před deseti lety
tomu tak ale nebylo. K zápisu na jednotlivé předměty se student musel dostavit
osobně, a tak bylo běžné, že pokud někdo
chtěl mít kupříkladu volný pátek, nebo
se zapsat k určitému profesorovi, musel
se dostavit k zápisu jako jeden z prvních.
Nebylo tedy výjimkou, že k zápisu, který
začínal ve 13 hod., stála před fakultou
fronta studentů od čtyř – pěti hodin
ráno. Čekání se však vyplatilo...
Na fakultě jsem často chodila na
přednášky k předním profesorům z celého Polska. Stejně jako jinde, i tady se našli poněkud přísnější přednášející. Jeden
z nich například přesně ve chvíli, kdy
začínala jeho přednáška, zamykal dveře
učebny na klíč, takže ten, kdo se opozdil,
se už na přenášku nedostal. Po dvou
týdnech chodili všichni studenti na
jeho přednášky na minutu přesně, „jako
hodinky“..., Jiní zase obohacovali své
hodiny vzpomínkami na staré časy a své
mládí. Třeba během přednášky z teorie
literatury, kdy jsme probírali život a dílo
Romana Ingardena, náš přednášející
začal vzpomínat na to, jak si jako malý
kluk často po sousedsku hrával s vnukem
slavného filozofa a vzpomínal, jak Ingarden překračoval jejich hračky a vždy
si v zamyšlení něco mumlal pod nosem.
Jiný profesor během přednášky o jednom z nejvýznamnějších děl polského
symbolismu – dramatu Wesele – zase
vzpomínal na to, že některé postavy v díle jsou jeho předci.

Budova Fakulty polonistiky.

		

Velmi ráda vzpomínám na stále plně
obsazenou fakultní studovnu, denně
otevřenou do 21 hod., o víkendech
po celý den do 18 hod. Se studovnou
se mi neodmyslitelně vybavuje knihovník pan Adam, milý, vstřícný pán
v předdůchodovém věku, který znal
nazpaměť signatury všech knih ve
studovně, a který občas dovolil studentovi vynést nějakou knihu pod pláštěm
ven k rychlému okopírování...
Kromě fakultní studovny mohou studenti v Krakově využívat i jiné knihovny.
Z těch největších zmíním např. Jagellonskou knihovnu, v níž je shromážděno
na pět milionů svazků, Pedagogickou
knihovnu nebo nově zrekonstruovanou
Vojvodskou veřejnou knihovnu.
Pokud bych měla srovnat polského
a českého studenta, pak musím říct,
že polský student je v hodině více aktivní, snaží se diskutovat, klade otázky,
dobrovolně se hlásí k přípravě referátů,
na přednášky chodí vždy připravený.
A teď se konečně dostávám k popisu samotného města. Krakov je jedním
z nejstarších polských měst. Za vlády
Kazimíra I. Obnovitele se stal hlavním
městem Polska a byl jím až do doby, kdy
král Zigmunt III. Vasa přemístil roku
1596 svou rezidenci do Varšavy. Avšak
i po tomto roce zůstal Krakov místem
korunovace polských králů. Krakov je plný

Foto: archiv autorky

památek, zmiňovala jsem již hrad Wawel, Sukiennice, najdeme zde mnoho
uměleckých galerií, kostelů, muzeí,
část fortifikace Barbakan, židovskou
čtvrť, za kulturou můžeme jít do mnoha divadel a kin. V Krakově se nachází
řada uměleckých skvostů. Především
světoznámý obraz Leonarda da Vinciho
Dáma s lasičkou v Muzeu Czartoryských
a slavný Mariánský oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie, vrcholné dílo jednoho z nejznámějších pozdněgotických
sochařů Wita Stwosze/Veita Stosse z 15. století. Krakov je typické studentské město.
Kromě Jagellonské univerzity je tady
i řada dalších vysokých škol, např. Pedagogická univerzita, Zemědělská univerzita, Hornicko-hutnická akademie,
Ekonomická univerzita, Krakovská polytechnika, Papežská univerzita Jana Pavla
II., aj. V roce 2012 studovalo v Krakově
více než 220 tisíc studentů. To se odráží
i na každodenním životě města. Všude
je plno mladých lidí, ve městě bývá rušno
až do rána.
Do Krakova se vždy ráda vracím, ať už
jako hostující přednášející v rámci programu Erasmus, nebo jednoduše na víkend
jako turistka. Na Jagellonské univerzitě
se mi vždy dostane milého a vstřícného
přijetí a samotné město je kouzelné v každém ročním období.
Urszula KOLBEROVÁ
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Renesance, Egyptologie a Nedávná historie
v cyklu Setkání s osobností
Podzimní část tradičního cyklu Setkání s osobností nabídla tematicky různorodý blok zajímavých přednášek,
které proslovily výrazné osobnosti našeho vědeckého a veřejného života - anglista profesor Martin Hilský,
egyptolog docent Jaromír Krejčí a přímý účastník událostí 17. listopadu 1939 - profesor Jan Šabršula.
PAN PROFESOR MARTIN HILSKÝ,
překladatel všech Shakespearových her
a Sonetů do kultivované češtiny, se 24.
října zamýšlel nad tématem Shakespeare
a magie.
V širším kontextu nejprve shrnul
důvody, které zapříčinily obrovský
rozmach této epochy vývoje Evropy.
Renesance do Evropy přinesla touhu
klást otázky, poznávat zákony přírody,
což vedlo k bouřlivému rozkvětu
přírodních věd. Z magie, alchymie a astrologie se začaly rodit vědecké metody
a to vše se přirozeně odráželo v dílech
umělců té doby.
„Prostřednictvím alchymie bylo v renesanční literatuře možné vyjádřit
mnohé, mimo jiné vztah ke druhým lidem i křesťanství. Renesanční umělci
považovali lidský život za největší
umělecké dílo a tak nosným tématem
děl této doby je právě akcent na lidskou
duši v magii slova,“ uvedl pan profesor.
„V dílech Williama Shakespeara je
magie všudypřítomná. Nejvíce se vyskytuje v dramatech Sen noci svatojánské
a Bouře, černou magii nalezneme také
v dramatech Mackbeth a Jindřich VI.“
Profesor Hilský konstatoval, že anglický
dramatik k nadpřirozeným jevům
přistoupil zcela ojedinělým způsobem
- na rozdíl od svých současníků
magii nekritizuje, ale vyzdvihuje její
přednosti. „Některými jeho alchymistickými metodami by se zcela seriózně
mohli zabývat i dnešní chemici,“ dodal
Martin Hilský.
Magii v Shakespearových dílech
pan profesor podrobněji demonstroval na hře Sen noci svatojánské,
uváděné v současné době na repertoáru
činohry Národního divadla moravskoslezského. „Tato hra patří k těm
nejznámějším a nejlepším, protože je
neobyčejně rozmanitá. Vystupují v ní tři
kategorie postav: šlechtici, řemeslníci
a nadpřirozené postavy, proto je také
hrou magickou, snoubící bílou a černou
magii,“ uvedl dvorní překladatel Shakespearova díla. Zároveň připomněl, že právě Sen noci svatojánské byl jeho prvním
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Prof. Martin Hilský.

		

„shakespearovským“ překladem, na kterém pracoval po celý rok 1983, takže od
chvíle, kdy se začal věnovat překladům
Shakespearových děl, uplynulo právě
třicet let.
V letošním roce oslavil pan profesor významné životní jubileum, a tak
jsme mu na závěr jeho v ystoupení
na Filozofické fakultě, které bylo již
jeho vystoupením devátým, připravili
hudební dárek: Bc. Veronika Holbová,
studentka Fakulty umění Ostravské
univerzity, přednesla za klavírního doprovodu Michala Bárty árii z opery
Dido a Aeneas anglického renesančního hudebního skladatele Henryho Purcella.
DOCENT JAROMÍR KREJČÍ, zástupce
ředitele Českého egyptologického
ústavu Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy, prezentoval dne 7. 11. téma
historie a současnosti české egyptologie, která letos slaví úctyhodných sto
let své existence.
V úvodu připomněl osobnost
Nathaniela Reicha (1876–1943), který

Foto: Jana BOLKOVÁ
v roce v roce 1913 začal jako první
vést na Univerzitě Karlově (v té době
německé) přednášky z egyptologie.
Po vzniku Československé republiky
se tento obor díky úsilí Františka Lexy
začal rozvíjet i na české univerzitě.
Oba pražské egyptologické kroužky,
český i německý, bezproblémově
vzájemně spolupracovaly až do počátku 2. světové války.
Zakladatel
české egyptologie,
František Lexa, zřídil v roce 1925 na Filozofické fakultě UK egyptologický
seminář a v roce 1927 byl jmenován
prvním řádným profesorem egyptologie v tehdejší Československé
republice. Mezi jeho studenty patřil,
kromě mnoha dalších, i Jaroslav
Černý, jeden z nejvýznamnějších
egyptologů 20. století a pozdější profesor egyptologie na univerzitách v Londýně a Oxfordu.
Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický
ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře se v r. 1958 stalo vyhlášení mezi-
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Renesance, Egyptologie a Nedávná historie
v cyklu Setkání s osobností

Doc. Jaromír Krejčí

		

národní akce UNESCO na záchranu
památek Núbie ohrožených vodami,
jejichž příčinou byla stavba přehrady
u Asuánu. Československá vláda akci
podpořila účastí našich egyptologů
na pracích v Núbii. Se souhlasem
egyptské vlády tak vznikl mezinárodní egyptologický ústav s pracovišti
v Praze a Káhiře. Při založení ústavu
svými organizačními schopnostmi
významně napomohl Lexův žák profesor Zbyněk Žába. V souvislosti
se založením egyptského pracoviště
byla československému egyptologickému ústavu přidělena i archeologická koncese na významném pyramidovém poli v Abúsíru u Káhiry, kde
probíhá nepřetržitý výzkum od 60.
let minulého století. Česká archeologická koncese je svojí rozlohou patrně
největší koncesí zahraniční expedice
v Egyptě. Zahrnuje území mezi Abúsírem a Sakkárou s mnoha památkami,
především z období Staré říše a Pozdní
doby.
Nejvýznamnější práce a objevy
českých egyptologů demonstroval doc.
Krejčí na bohatém fotografickém materiálu. Seznámili jsme se mimo jiné
s výzkumným projektem slunečních
chrámů, ležících poblíž pyramidové
nekropole v Abúsíru včetně archeologických prací v pyramidových komplexech, v královských hrobkách, mastabách i v šachtových a skeletových
hrobech ze sajsko-perské doby. Docent
Krejčí zároveň připomněl velký úspěch
z poslední doby, doslova z letošního
podzimu, kdy na pyramidovém poli
v Abúsíru byla našimi egyptology obje-

Foto: Jana BOLKOVÁ
vena další unikátní hrobka, patřící
vrchnímu faraonovu lékaři Horního
a Dolního Egypta, Šepseskafanchovi.
Následná diskuse se studenty se týkala vlivu současné politické situace
na archeologický výzkum, negativních
dopadů těžby štěrku a písku v blízkosti
zkoumaných lokalit i problematiky vykrádání archeologických nalezišť.
V závěru egyptolog Krejčí konstatoval,
že úspěšný průběh archeologických expedic by nebyl myslitelný bez pomoci
a praktických a terénních zkušeností
rodiny předáků dělníků el-Kerétí, se kterou ústav spolupracuje již od roku 1962.
Podzimní přednáškový blok cyklu
„Setkání s osobností“ uzavřelo autentické líčení událostí 17. listopadu 1939
z úst jejího přímého účastníka, PROFESORA JANA ŠABRŠULY.
Pan profesor již dvacet let seznamuje
naše studenty s touto temnou kapitolou
našich dějin. A každoročně je o jeho sugestivní svědectví velký zájem.
V úvodní části přednášky shrnul pan
profesor události, které vedly k zatčení
vysokoškolských studentů a jejich transportu do koncentračního tábora Sachsenhausen. Zde museli nosit pruhované
vězeňské oblečení, které bylo navíc
rozlišeno našitými různě barevnými trojúhelníky. Jan Šabršula oblékal vězeňský
oděv s našitým červeným trojúhelníkem,
označujícím politické vězně, zelený
nosili běžní kriminálníci, fialový byl
určen homosexuálům, hnědý pro „práce
se štítící“, židé byli ještě navíc označeni
žlutým trojúhelníkem.
Vězni spali v dřevěných barácích, je-

jichž stěny byly v zimě pokryté ledem
i zevnitř. Zimou sice netrpěli, neboť až sto
padesát lidí namačkaných v jedné místnosti stačilo prostor vyhřát svým dechem,
zato se však mnozí ráno probouzeli s hlavami ve vodě. I když měli k dispozici
splachovací záchod a sprchy se studenou
vodou, začaly se mezi studenty a dalšími
vězni záhy šířit nakažlivé nemoci, které
vyústily v časté epidemie. Jejich příčinou
byla těžká práce (vykládání písku z nákladních lodí, nošení padesátikilových
pytlů s cementem, práce na stavbě nových
doků, vykopávání pařezů v lese apod.),
špatná hygiena a zejména nedostatečná
strava, jejíž celodenní příděl sestával z vodové polévky a malého kousku chleba.
Heslem vězňů bylo Nebýt nápadný.
Z různých nacistických praktik se pan
profesor obšírně zmínil o události noci
z 18. na 19. ledna 1940. „Tu noc jsme stáli
ve třicetistupňovém mrazu na apelplatzu
bez rukavic a plášťů. Nesměli jsme se hýbat ani dupat, a abychom se zahřáli, tak
jsme se snažili ohýbat prsty v botách a rukama si chránit uši. Před jedním blokem
stáli nastoupeni čeští starostové. Viděl
jsem, jak padesát z nich spadlo na zem
a zmrzlo. V průběhu této noci zemřelo tři
sta vězňů. To vše jen z rozmaru lagerführera, který se prý později chlubil, že našel
nový způsob, jak snížit počet vězňů.“
Pan profesor prožil v koncentračním
táboře čtrnáct těžkých měsíců.
Autentické svědectví pana profesora, prokládané zpěvem a bezchybnou němčinou, odměnili
studenti
dlouhotrvajícím potleskem
Jana BOLKOVÁ

Prof. Jan Šabršula.
Foto: Miroslav MAŇAS

9

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Není učilište jako učiliště

Setkání s prorektorem Zadarské univerzity doc. Leonardem Marušićem (stojí), zleva sedí honorární konzul Chorvatska v ČR Ivo Nešpor a představitelka Čechů
a Slováků žijících v Chorvatsku Mgr. Barbora Veselić.
Foto: archiv autora
V souvislosti se vstupem Chorvatské
republiky do Evropské unie navštívila
na pozvání chorvatského honorárního
konzula v České republice Ivo Nešpora
ve dnech 28.-30. října delegace českých
podnikatelů, zástupců neziskových organizací a univerzit Zadarskou župu.
Mezi oslovenými institucemi byla také
naše fakulta, jejímž partnerem v rámci
třídenních jednání mělo být Sveučilište
u Zadru čili Univerzita v Zadaru.
Kořeny univerzitního vzdělávání v Dalmácii sahají až do 14. století. Ale popořádku! Zadar, přirozený přístav a díky své strategické poloze již v antice
tradiční obchodní centrum Jadranu,
se v souvislosti s oslabením mocenských pozic Byzantské říše na Balkáně
stal centrem střetu zájmů sílící Benátské republiky a ambiciózního anjuovského uherského království. Po třech
stoletích střídání hegemonů a časově
ohraničených obdobích nezávislosti
se město v roce 1409 stalo na čtyři
sta let součástí benátského obchodního impéria. To již ale ve městě 13 let
působila dominikánským řádem roku
1396 založená univerzita. Filozofickoteologický ústav přečkal neklidná
staletí válek s osmanskými Turky, ale
pád Benátek během napoleonských
válek již nepřežil. V roce 1807 byla jeho
činnost ukončena a ani poté, co se Dal-
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mácie, resp. Dalmatské království stalo
rozhodnutím Vídeňského kongresu
součástí habsburské monarchie a Zadar
jeho hlavním městem, již výuku znovu
neobnovil. Ke změně došlo až v roce 1955,
kdy byla ve městě jako součást Zadarské
univerzity zřízena filozofická fakulta.
O dvacet let později se pracoviště stalo
součástí Univerzity ve Splitu a konečně
v roce 2002 bylo transformováno na samostatnou Zadarskou univerzitu.
Přestože historicky patří Zadar k nejstarším univerzitním městům světa,

uvědomují si představitelé dnešní univerzity značnou diskontinuitu a spíše než o diskutabilní tradici hovoří
o plánech do budoucna. Vzhledem
k tomu, že současná univerzita svou
strukturou v podstatě kopíruje svou
předchůdkyni - filozofickou fakultu,
tzn., že organizačními útvary univerzity
nejsou fakulty, nýbrž katedry, připravuje
se zřízení „druhé“ fakulty, která by
zajišťovala vzdělávání v přírodních
vědách, matematice a informatice. K dynamickému rozvoji má Zadarská univerzita všechny předpoklady. Jako jediné vysokoškolské pracoviště v župě
je významně podporována jak státem,
tak samosprávou. Vedle historických
objektů nacházejících se na pobřeží
takřka v samém centru města získala
rozlehlý areál bývalých kasáren, kde za
nemalých finančních nákladů vznikají
prostory pro novou fakultu i technické
a sociální zázemí univerzity.
Během návštěvy se ukázalo, že zájem
o spolupráci ze strany naší fakulty je chorvatskou stranou více než opětován. Styčné
body společných vědecko-pedagogických
aktivit se nabízejí takřka v plném spektru zájmu obou pracovišť. Zohlednímeli jazykovou příbuznost, více než století
společné historie a v neposlední řadě turistickou atraktivitu obou měst , věřím,
že úsilí investované administrativní přípravy partnerství nepřijde vniveč a že transfer lidí i myšlenek mezi Ostravou a Zadarem bude nabývat stále více na objemu.
Aleš ZÁŘICKÝ

Jedna z nábřežních budov Zadarské univerzity včleněná do komplexu středověkých
hradeb.
		
Foto: archiv autora
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ČESKÁ HLAVA 2013
Národní cena vlády ČESKÁ HLAVA za rok 2013 byla letos poprvé udělena představiteli
humanitního oboru – prof. PhDr. Františku Šmahelovi, DrSc, dr. h. c., mezinárodně uznávanému historikovi, odborníkovi na dějiny pozdního středověku.
Vážený pane profesore,
s velkým uspokojením jsme přijali zprávu, že Vám vláda České republiky na návrh prezidia Akademie věd ČR udělila Národní cenu
vlády Česká hlava za rok 2013. Přijměte proto upřímné blahopřání od akademické obce Filozofické fakulty Ostravské univerzity i ode
mne osobně. Velmi si vážíme Vašeho přínosu k rozvoji československé a české historické vědy i Vašeho úsilí o vybudování badatelské
báze v oboru historických věd na půdě akademie i českých univerzit. Také naše fakulta je Vám zavázána za podporu, vstřícnost
a všestrannou pomoc při vzniku a rozvoji historických pracovišť naší univerzity. Přejeme Vám, abyste se i v následujících letech těšil
dobrému zdraví a tvůrčí energii.
S přáním všeho dobrého
Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU

Návštěva dr. Richarda Bernarda z UCO
Začátkem zimního semestru 2013 hostila Filosofická fakulta OU na pozvání
děkana prof. Aleše Zářického významného hosta z USA, dr. Richarda M.
Bernarda, děkana Jackson College
of Graduate Studies z University of
Central Oklahoma (UCO). Důvodem
jeho návštěvy bylo vedle prohloubení
vztahů mezi partnerskými univerzitami
především podepsání nové smlouvy o vzájemné spolupráci, která umožňuje společné studium na obou školách a zisk
obou titulů (např. dvou magisterských
titulů nebo jednoho bakalářského a jednoho magisterského).
Kromě toho dr. Bernard, který se jako historik zabývá dějinami urbanismu
amerických měst, přednesl přednášky
pro naše studenty, zejména pro doktorandy katedry historie, o problematice urbánního formování a rozvoje měst
v USA a jejich odlišného vývoje od evropských měst. Další přednášku věnoval
systému terciárního vzdělávání ve Spojených státech.
V rámci náročného harmonogramu své návštěvy se dr. Bernard jako
host rovněž zúčastnil mezinárodní
konference Valašsko v Rožnově pod
Radhoštěm a setkal se jak s vedoucími
a členy některých kateder FF (historie, anglistiky a amerikanistiky, dějin
umění), tak se zástupci vedení fakulty
i univerzity, např. s prorektorem pro
řízení vědy a vnějších vztahů, prof. Janem Latou.
Marek OTISK, Daniela RYWIKOVÁ

Dr. Richard Bernard během přednášky.

Foto: Daniela RYWIKOVÁ

Prof. Bernard s nejstarším vyobrazením Ostravy na své zahradě v Edmontu.
					
Foto: archiv autorů
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Jubileum Univerzity Palackého v Olomouci
Olomoucká univerzita, nejstarší vysoká
škola na území Moravy a po Univerzitě
Karlově nejstarší vysoká škola v českých
zemích, si v letošním roce připomíná
440. výročí svého založení. Ve složitém
vývoji prošla dlouhou cestou úspěchů,
pádů i transformací. Její počátky souvisí
s úsilím olomouckého biskupa Viléma
Prusinovského z Víckova o přivedení
prvých příslušníků Tovaryšstva Ježíšova
do Olomouce a vytvoření jezuitské
koleje v roce 1566. Bohužel nedožil
se 22. prosince 1573, kdy císař Maxmilián II. udělil koleji promoční práva,
která z ní učinila rovnocennou partnerku tehdejších univerzit. Pod správou
jezuitů zůstalo olomoucké vysoké učení
až do roku 1773, kdy papež Kliment XIV.
řád zrušil. Pro nejstarší moravskou vysokou školu nastal čas nejistoty. Jezuitské školství přešlo pod státní správu,
v Olomouci zprvu univerzitní příprava
pokračovala, ale po pěti letech byla
dvorským dekretem přesunuta do Brna,
moravského historického konkurenta
Olomouce, a univerzitní budovy byly
předány vojsku. Brněnské „vyhnanství“
naštěstí trvalo jen krátce a již v roce 1782
byla moravská univerzita navrácena zpět
do Olomouce, ovšem pouze v podobě
C. k. lycea s omezenými promočními
právy. Snad jen počátek výuky lékařství
v Olomouci na konci roku 1782 lze
v této době označit za významný pro
další vývoj. Ale též éra lycea skončila
s první čtvrtinou 19. století, v roce 1827 je
povýšil - zřejmě i vzhledem k intervenci
olomouckého arcibiskupa Rudolfa Habsburského - jeho bratr císař František I.

Budova rektorátu.
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na plnohodnotnou univerzitu. Ani
instituce, která nesla císařovo jméno,
nepřetrvala delší čas. Po školských reformách v polovině 19. století byla nejprve v roce 1851 zrušena Filozofická
fakulta, po čtyřech létech skončila
i Právnicko-politická fakulta a konečně
císařským rozhodnutím v roce 1860 byla
zrušena i C. k. Františkova univerzita.
Napříště kontinuitu vysokého učení
v Olomouci představovala jen samostatná teologická fakulta, jíž po vzniku
Československé republiky byl propůjčen
název Cyrilo-Methodějská fakulta bohoslovecká. S olomouckým vysokým
učením byla spjata řada významných osobností. V univerzitní matrice
studentů jsou zapsáni např. barokní
vlastenec 17. století Bohuslav Balbín,
autor proslulé Obrany jazyka slovanského, zvláště českého, nebo zakladatel
genetiky Johann Gregor Mendel, mezi
učiteli je zaznamenán osvícenec, rektor
generálního semináře Josef Dobrovský,
obrozenský přírodovědec Jan Svatopluk
Pressl, významný porodník František
Jan Mošner i historik Antonín Gindely.
Také 20. století zachovalo tradici mnoha
vzestupů, pádů a proměn olomouckého
vysokého učení. Nejprve zákaz českého
vysokého školství 17. listopadu 1939 vedl
i k uzavření olomouckého bohosloví.
S osvobozením se však rozběhly intenzivní snahy o obnovení univerzitní tradice v Olomouci, které naplnil zákon z 21.
února 1946, jímž byla zřízena Univerzita
Palackého s fakultami bohosloveckou,
filozofickou, lékařskou a právnickou,
k nimž ještě v témž roce přibyla i fakulta

			

Foto: archiv autora

pedagogická. Prvým rektorem se stal
významný filozof a sociolog Josef
Ludvík Fischer. Ale ani nyní nebyl
univerzitě dopřán delší klidný rozvoj.
V poúnorové etapě byla nejprve již v roce 1950 zrušena bohoslovecká fakulta,
destrukce po třech letech pokračovala
vytvořením Vysoké školy pedagogické, která převzala společenskovědní
a přírodovědné obory, takže univerzitní kontinuitu zachovala jen lékařská
fakulta. Naštěstí i této vysoké škole byla
vyměřena jen jedna pětiletka trvání,
takže již v roce 1958 došlo k opětnému
sloučení do univerzitního celku,
k němuž po epizodickém trvání
sovětským vzorem inspirovaných pedagogických institutů přistoupila v roce
1964 též pedagogická fakulta.
Po umrtvující éře normalizace nastoupil po událostech roku 1989 do rektorské funkce s naším regionem svým
původem spjatý absolvent hlučínského
gymnázia profesor Josef Jařab. V roce
1990 byla obnovena Cyrilometodějská
bohoslovecká fakulta a postupně vznikly tři nové fakulty. Na univerzitě, která
vzdělává v pestré paletě oborů kolem 25
tisíc studentů, působí na dva tisíce akademických a vědeckých pracovníků.
Je třeba připomenout i skutečnost,
že pro vznikající humanitně zaměřenou
vysokou školu v Ostravě na přelomu
50. a 60. let minulého století připravila
olomoucká univerzita řadu pracovníků
a umožnila jejich další vědeckou erudici. Patřili k nim např. literární historik
prof. Jiří Svoboda, filozof prof. Jaroslav
Krejčí, lingvistka doc. Eva Mrhačová,
matematik Květoslav Burian, geograf Ladislav Buzek a mnozí další.
Někteří pedagogové vystřídali alespoň
načas obě pracoviště, lze připomenout
prvního děkana Pedagogické fakulty
v Ostravě prof. Aloise Sivka, prof. Jiřího
Damborského, doc. Vladimíra Gregora
i zmíněného prof. Josefa Jařaba. Oboustranná spolupráce úspěšně pokračuje
až do současnosti. Alma mater, přejeme
mnohá léta úspěšného rozvoje.
Lumír DOKOUPIL
Ráda připomínám, že k významným
absolventům Filozofické fakulty Univerzity Palackého patří i autor tohoto
článku, český historik, univ. prof. dr.
Lumír Dokoupil.
Eva MRHAČOVÁ
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Mgr. STANISLAV ZEMAN

ředitel Českých aerolinií pro obchod
Na FF OU studoval dvouoborové studium historie – základy společenských věd, absolvoval
v roce 1996 .
V letech 1996-1999 pracovník a poté vedoucí dispečinku Air Ostrava
1999 - stálý delegát c.k. Čedok v Egyptě a Turecku
2000-2002 - vedoucí pobočky GTS International Ostrava
2002 - obchodní ředitel TS International Ostrava
2005 - ředitel Letiště Praha pro Letecký obchod, marketing a řízení produktu
od října 2013 - obchodní ředitel ČSA
Když jsem si přečetla rozhovor,
který jsem s tebou dělala před deseti lety, tak skoro všechno z něho platí i dnes, akorát funkci máš
vyšší...
Ano, je to tak.
Měl jsi to štěstí, že jsi u nás studoval na počátku 90. let, kdy se nám
v porevoluční euforii podařilo
podepsat smlouvu s americkou
univerzitou o výměně studentů
k semestrálním studijním pobytům, a měl jsi to štěstí, že ti
rodiče na pobyt dali peníze. Jak
na studia v USA vzpomínáš?
V té souvislosti jsem měl přímo trojnásobné štěstí: jednak, že jste tenkrát
měli tu smlouvu s Northwest Missouri
State University, jednak, že rodiče
na mne požadovaných 30 000 Kč
obětovali a jednak, že se do konkurzu
přihlásilo pouhých 12 lidí (což dodnes
nechápu, vždyť to byla pro studenta
šance na celý život) a já jsem se octl
mezi vybranými.
Jaká byla Tvá první cesta za velkou louži?
Už samotná letenka z Frankfurtu do Kansas City byla z dnešního pohledu
kuriozitou. Stála pro studenta tehdy
neuvěřitelných 25 000 Kč (dnes
se do téhož města dostanete za polovinu). Takže těch 30 000 od rodičů
spolkla cesta a další peníze jsem si vydělával na místě.
Jak?
Dostali jsme oficiální pracovní povolení pro studenty, jmenuje se J1. Moje
práce spočívala v tom, že jsem dělal
asistenta lektorce německého jazyka.
Chystal jsem jí učební materiály. Hodinová sazba: 4.20 ,-USD.
Měl jsi možnost během studia
cestovat?
Ano, měl, navštívil jsem 21 států.Všech
1 000,- USD, které jsem vydělal, jsem
utratil za cestování. Dodnes nelituji. Vzpo-

mínky na Arizonu, Bryce Canyon, Údolí
smrti mi zůstanou do konce života.
Splnil
pobyt
na
americké
univerzitě Tvé očekávání?
Bylo to naprosto úžasné!
Nevím,
jaké vyučovací metody
používají
vyučující na vysokých školách dnes,
ale tehdy jsem byl naprosto fascinován
otevřeností výuky, možností hovořit
s učitelem a především tím, že učitel naslouchá tomu, co student říká a že na to reaguje. A hned po návratu jsem dostal
na katedře pořádnou facku. Během
pobytu v USA jsem z pochopitelných
důvodů promeškal termín zadávání
diplomových prací. Udělal jsem tu
chybu, že jsem si téma vymyslel sám
a s pomocí pramenů, k nimž se v USA
vysokoškolák dostane snadno, jsem
tam diplomku z větší části napsal. Prá-

Seychelly, ostrov Mahé, výlov ryb.

ce nebyla na katedře přijata, protože
jsem nesplnil termín zadání, přestože
šlo o historickou práci s názvem Hnutí
nekatolíků na Kravařsku na přelomu 17.
a 18. stol. - o vzniku církve Moravských
bratří v regionu. Požádal jsem tenkrát
v zoufalství o záchranu vedoucího katedry filozofie. Dodnes jsem dr. Šilerovi
vděčný, bez jeho pochopení bych musel opakovat ročník, což vzhledem ke
zhoršeným finančním podmínkám rodiny by bylo sotva možné.
Doufám, že jsi na svou alma mater nezanevřel.
Jistěže ne Studium mi dalo hrozně
moc - na obou katedrách přednášeli
skuteční odborníci, i když z hlediska
lidského nebyli všichni stejní. Intenzivní vzpomínka mi zůstala na dvě osobnosti – na paní docentku Milu Čecho-

			

Foto: archiv autora
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vou a paní docentku Evu Mrhačovou.
První jmenovaná byla
pro mne
nejvýraznější osobou na katedře historie. Ona vždy uměla vystihnout dějiny
jinak, podat je tak , že člověku se to vrylo
do paměti. Dokázala spojovat historii
s přírodními a životními podmínkami
v daných zemích. Když jsem přes půl
roku pracoval v Egyptě a procházel
starověkými památkami, docházelo mi,
co se nám vždy snažila vtlouci do hlav,
slyšel jsem její slova „Abyste správně
pochopili dějiny, musíte rozumět geografii, klimatu, přírodním podmínkám.“
Snad nikde jinde nejsou tyto spojitosti
tak markantní jako v Egyptě. Druhou
nezapomenutelnou osobností a dnes
přítelkyní je paní docentka Mrhačová.
Tady bych Tě ráda přerušila…..
Ale já bych to rád dokončil. Budu mluvit
ve třetí osobě. Obdivoval jsem, jak se během svého prvního působení ve funkci
děkanky snažila najít cestu ke studentům. Její snaha vyburcovat mladé lidi
z lhostejnosti a vtáhnout je do života
fakulty se mi někdy zdála „moc“. Teprve
dnes, kdy sám řídím osmdesát lidí a
mám za ně odpovědnost, jsem ji plně
pochopil. Byla plná energie, nápadů.
Byla nakloněna i naší blbosti. Rád vzpomínám na to, jak s námi chystala první
porevoluční Majáles, jak za námi přišla
oslavovat 17. listopad na hladnovské
koleje. Měla k nám velmi přátelský
přístup, ale zároveň z ní byl cítit respekt, který obyčejně máme, mluvíme-li
s někým, kdo je přirozenou autoritou.
Teď nám popiš svůj hvězdný vzestup kluka z vesnice na vysoký vedoucí post do Prahy. Stihls to v rekordním čase šesti let od promoce. Svědčí to o Tvé životní energii a aktivitě.
Někteří moji kamarádi říkají, že musím
mít LMD, tedy lehkou mozkovou dysfunkci, prý jsem hyperaktivní. Během
studií jsem měl s kamarádem na kolejích bar, známé „Áčko,“ které bylo v suterénu hladnovských kolejí. Všechny
dílčí zkoušky jsem dělal v předtermínu,
protože v „sezóně“ jsem jezdil jako
průvodce Čedoku. V posledním roce studia mi zemřel táta (bylo to strašné, státnice jsem dělal po jeho smrti a před jeho
pohřbem). Maminka byla v invalidním
důchodu, peněz nebylo, tak jsem vzal
hned první místo, které se mi hned po
státnicích naskytlo - nastoupil jsem do
letecké společnosti Air Ostrava. Znalost
angličtiny mi byla velmi dobrou vizitkou.
Ano, vzpomínám si na to překvapení, když jsi mě před letem
na Sicílii uváděl do letadla. Ale
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cos tam proboha dělal se svým
humanitním vzděláním?
Pracoval jsem na dispečinku, staral se
o pozemní odbavování letadel a cestujících, o přípravu cateringových sestav. Postupně
jsem prošel celé
„kolečko“ funkcí. Po několika letech
jsem povýšil na vedoucího dispečinku
a odpovídal za plánování rotací letadel, posádek a za letové plány.
Skoro se dá říci, že jsi za ty čtyři
roky v podstatě vystudoval v praxi
dopravní fakultu.
Přesně tak. Jenže letecká společnost
byla součástí Chemapol Group a díky
konkurzu na celou skupinu skončila
i ona. Byl jsem zrovna v USA - a když
jsem se vrátil, tak jsem byl bez práce. Rok
jsem se pak živil jako stálý delegát Čedoku
v Egyptě a Turecku a v roce 2000 jsem
vyhrál konkurz na vedoucí místo v GTS
International, nejprve v Ostravě a v roce
2002 v Praze. Byla to cestovka, která se specializovala na letecké zájezdy studentů
a na individuální turisty, baťůžkáře, kteří
vyrážejí do světa na vlastní pěst.
Ty a Tomáš (také náš absolvent, nyní stevard ČSA) jste také
baťůžkáři?
Jistě, všechny ty cesty, odkud Ti posíláme pohlednice a sms zprávy, děláme
s batohem na zádech. Když se mne
moje maminka po návratu z Laosu
zeptala, proč pořád vymetám ty největší
díry a nezajedu si raději na tři týdny
do Karlových Varů, odpověděl jsem,
že třítýdenní pobyt v Karlových Varech bych nezaplatil, kdežto třítýdenní
baťůžkaření po východní Asii ano.
Jako obchodní ředitel jsi nesl
odpovědnost…
Ano. Měl jsem na starosti prodej v 15-ti
pobočkách naší společnosti, která měla v té době kolem 80 zaměstnanců a obrat 800 miliónů korun. Z pohledu prodeje letenek jsme
se v roce 2004 stali druhou největší
společností v naší zemi. Byl jsem moc
rád, že jsem byl alespoň trochu zpátky
u letadel, i když jen prostřednictvím
rezervačních systémů.
Jak ředitelské funkce ve svém
mladém věku neseš?
Pořád se učím. Jediné čemu se neučím,
co získám až léty, jsou životní zkušenosti.
Jejich deficit je občas můj největší handicap. Někdy se bojím, zda rozhodnutí,
která musím udělat, nejsou příliš striktní
nebo naopak příliš benevolentní. Bude
mé rozhodnutí lidi motivovat? Neřeknou
si, co to ten idiot zase vymyslel?
Teď aspoň víš, co se honí hlavou
šéfům, jsou-li to odpovědní šé-

fové. Máš nějakou zásadu, kterou se v životě řídíš?
Ano, říkám si, že nejdůležitější je zachovat si za všech okolností zdravý
selský rozum; hlavně ať člověk nezblbne, a pokud ano, tak kéž má
vždycky nablízku někoho, kdo ho
vrátí zpět na zem.
Odhaduji, že Tvým největším
koníčkem je cestování. Už jste
toho s kamarádem Tomášem
nalítali tolik, že druzí by k tomu
potřebovali
několik
životů.
Co patří k Tvým mimořádným
zážitkům z této oblasti?
Barma, dnes Myanmar. Chudá, neelektrifikovaná země, ale ty památky!
Zlatá pagoda Shwedagon v Rangúnu
doslova vyráží dech, září jako slunce.
Anebo Bagan na severu země, kde
se nachází přes dva tisíce pagod a chrámů. Byl jsem úplně u vytržení, tolik
památek pohromadě jsem naposledy viděl jen v Egyptě. A samozřejmě
božský Angkor Vat v Kambodži,
jeden z nejrozsáhlejších chrámových
komplexů na světě. Toto vrcholné
dílo khmérské architektury z počátku
12. století nemá nikde obdoby. Z cest
mám spoustu zážitků na celý život.
Jeden je úzce spojen s Ostravskou
univerzitou. V Kapském městě v Jihoafrické republice jsme se na radu
jisté paní docentky ubytovali v krásném rodinném penziónku jednoho slovenského emigranta
přímo
pod Stolovou horou. Ráno vejdu do
jídelny a málem jsem dostal infarkt
– za stolem seděl profesor Bernatík,
první děkan Pedagogické fakulty OU.
Naprosto neuvěřitelná shoda náhod.
Letěl jsem zpět do pokoje, lomcoval
kamarádem Tomášem a křičel na něho:
„Vole, vstávej, v zahradě snídá profesor Bernatík z Ostravy!“ Kdybychom
se domlouvali, tak jsme se líp potkat
nemohli. A pak jsme společně podnikli krásný výlet na Stolovou horu….
Dvě otázky na závěr: Kolikrát
jsi byl v Hongkongu, pro mne
nejkrásnějším městem na světě?
Odkud mohu čekat
krásné
pohlednice v příštím roce?
V Hongkongu? Asi šestkrát. A v příštím
roce čekej pohledy z Ománu, Mauritia
a Uzbekistánu.
Za rozhovor poděkovala Eva Mrhačová
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NOVINKY NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
O sobě - Thomas Mann - 26.11.2013
Doba Thomase Manna, zahrnující léta 1875 až 1955, vpravdě také osudová epocha německých dějin, měla jistý „odpor
vůči autobiografii“ jako uzavřené knize vyprávějící o životě. Necítil její potřebu, do všeho svého psaní však natolik vnášel
sám sebe, že se u něj dobrým právem může mluvit o identitě díla a osoby. Nadto, když to vyžadovaly okolnosti, ochotně
podával informace o sobě, zřídka jako skicy běhu svého života, spíše ve formě široce rozprostřených přednášek či esejů, jako
zprávy o prožitcích či o cestách, v notickách a epizodách o rodinných příslušnících a přátelích, v odpovědích na ankety
o předpokladech své práce, o svém poměru k náboženství, k hudbě či k psychoanalýze. Thomas Mann se celý život chápal
jako kulturní reprezentant své doby ve všech jejích proměnách – ve vyjádřeních o sobě podal výmluvné svědectví o duchovní
formě života své generace. Vychází v edici Paměť.
Vázaná, 540 str., ISBN:978-80-200-2280-6, EAN:9788020022806, DPC 550 Kč
http://www.academia.cz/o-sobe.html
Kronika česká - Václav Hájek z Libočan - 14.11.2013
Hájkova Kronika česká, poprvé vydaná v roce 1543, patřila až do 19. století k nejčtenějším a nejoblíbenějším česky psaným
knihám, i přes tvrdou kritiku, které ji podrobil v druhé polovině 18. století historik Gelasius Dobner. Hlavně v 19. století
Kronika poskytla látku mnoha novodobým českým autorům i výtvarným umělcům. Většina starých českých pověstí žije
dodnes v obecném povědomí právě v podobě, kterou jim vtiskl Hájek.
Dobner, Dobrovský a další Hájkovi vytýkali především volné nakládání s prameny a smyšlenky v částech o nejstarším období
českých dějin. Postoj dnešních historiků k Hájkovi je příznivější, oceňují především pramennou hodnotu pro období blízké
autorovu životu. Největší předností Kroniky české je však autorův mimořádný vypravěčský dar, který založil vztah k české
historii u mnoha generací čtenářů.
Práce Jana Linky je nejúplnější edicí Hájkovy kroniky (starší edice z 1. poloviny 20. století nebyla dokončena, v roce 1981 vyšel
pouze výbor). Obsahuje kompletní transkripci textu a na připojeném CD rovněž jeho transliteraci, dále rejstříky (osob
a míst), diferenční slovníček, ediční poznámku.
Vázaná, 1448 str., ISBN:978-80-200-2255-4, EAN:9788020022554, DPC 1500 Kč
http://www.academia.cz/kronika-ceska.html
											

Připravila Eva MRHAČOVÁ

TRES+ NA PŮDĚ

Dne 11. 11. v 16.00 h. proběhla v galerii Na Půdě vernisáž
výtvarné skupiny TRES+, která má za dobu své nedlouhé
existence již bohatou výstavní činnost. V poslední době
se představila například v Kutné Hoře či ve Znojmě. Katedru dějin umění FF OU v ní reprezentují svou tvorbou Jan
Melena a Tomáš Koudela, kteří jsou studenty 2. ročníku
navazujícího magisterského oboru Kulturní dějiny.
Nepřehlédnutelnou je tvorba zakladatele a přirozeného
kreativního leadera skupiny Zdenka Paly, který pro tuto
výstavu připravil sérii nových děl, jejichž úběžníkem
je nevyčerpatelné figurativní téma. Pro studenty naší
fakulty je příjemným a komfortním faktem možnost vystavovat svou tvorbu v prostorách filosofické fakulty OU,
v galerii Na Půdě. Mateřskou péči fakulty o „své“ umělce
podtrhuje fakt, že vernisáž v režii děkana Aleše Zářického
byla jako obvykle svižným kunsthistorickým exkurzem
v kontextu aktuálních uměleckých trendů, tentokrát
v provedení typicky postmoderním, jako jemně ironická,
avšak rafinovaně kultivovaná glosa v intencích klasické
dialektické charakteristiky personální historie moderního tvůrce jako reprezentanta své doby. Návštěvníků,
kteří přišli výtvarnou skupinu TRES+ podpořit, bylo
jako obvykle mnoho a výstava měla u nich značný ohlas.
TRES+ vystavují v prostorách galerie Na Půdě do konce
ledna roku 2014.
							
		 Tereza ČAPANDOVÁ, studentka FF OU
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
ÚCTA KE STROMŮM BY SE MĚLA STÁT TRVALOU SOUČÁSTÍ NAŠÍ KULTURY...!
Jsme velmi rádi, že jsme našli spisovatele a publicistu, který se věnuje stromům - tichým průvodcům našeho
života a naší historie.
Myšlenky a popisy, které jsme s jeho laskavým svolením převzali z jeho ranních rozhlasových úvah, nás budou provázet v několika příštích číslech Listů FF.
			
Eva MRHAČOVÁ

Uprostřed Klokočova stojí prastará
lípa, odhaduje se na tisíc let. Přesto je výjimečně zdravá a pod její zelenou korunou je energiemi nabitý hluboký stín.
Přežila všechno a všechny, je nejstarším
důkazem místního osídlení. Patrně
ji sem kdosi vysadil a celé generace ji
chránily. Nazývá se Karlova nebo také
Královská. Roku 2008 se dokonce tato
lípa stala Stromem roku.
Vypravuje se, že se pod ní zastavil
Karel IV. při vyjížďce z hradu Lichnice.
Mohlo by to mít souvislost s pověstmi
z nedalekého Modletína. Tam vyvěrala
ze země léčivá voda a tvrdí se, že právě
k ní se císař Karel IV. vypravil. Víme,
že jeho zdraví nebylo příliš pevné.
V Modletíně skutečně lázně byly, v 18.
století docela oblíbené. Stály na místě
dnešního kostela nebo někde poblíž.
U nich byla postavena původní kaple
sv. Anny, která se údajně u pramene
zjevila. Kapli ani léčivý pramen v Modletíně již nenajdeme.
Jednotlivé stromy stály odedávna
v centru zájmu lidí a mezi stromem
a člověkem se tak vytvořilo magické
pouto. Některé stromy byly uctívány,
vysazovány z kultovních důvodů.
Člověk se s nimi spojoval a věřil v magické propojení stromu a lidského rodu. Některé stromy byly zázračné, jiné
byly sázeny na posvátná místa. Dávný
člověk se ztotožňoval s duší stromu
a stromy ho spojovaly s dušemi předků,
s duchy a tajnými silami přírody.
Většina světových náboženství má ve své
symbolice spojení se stromy. Stromy
života jsou například velice univerzálním symbolem.
Lidská bytost byla kdysi vnímána jako
potenciální strom života, důkazem toho
je tak zvaný Strom života, známý od
středověku, někdy se též nazývá „sefirotický“ nebo „kabalistický“ strom. Sefíry
jsou v něm hierarchicky uspořádané
od nejvyšší po nejnižší, navzájem propojené cestami, kterých je celkem 22, což
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je počet odpovídající písmenům hebrejské abecedy. Je zajímavé, že schéma kabalistického stromu života připomíná
nejen obrys stromu, ale i člověka.
Lípa v Klokočově patří k nejstarším
českým stromům. Vyrůstala v době,
kdy tu byl neprostupný prales a bažiny.
Lípa prý stála na počátku stezky přes
mokřiny, ukazovala pocestným dobrou
a bezpečnou cestu. Před tisíci lety zde
nebylo ještě křesťanství a tak mohl být
tento strom i uctíván. Tisíc let je skutečně

Václav Vokolek.

		

dlouhá doba. V Klokočově se vyprávělo,
že již ve 14. století byla urostlým stromem.
Pod stromem si dnes můžeme přečíst
pěkný nápis, je básnivý a pravdivý
zároveň: „Tisíc skoro let přeletělo přes
mou hlavu a jsouc nejstarší v království, mohu vyprávěti o sv. Václavu, o slávě Žižkově a Jiříkově, i o ponížení lidu
českého po bitvě bělohorské. Stáří moje
nechť zírá vstříc jen šťastným dnům
příštích věků.“
		
		
Václav VOKOLEK

		

Prastará lípa z Klokočova. 			

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora

