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El Greco se narodil v roce 1541 jako 
Dominikos Theotokopulos na  řecké 
Krétě, kde strávil své mládí, o němž 
ale máme málo informací. V roce 1568 
je doložen jeho pobyt v Benátkách, 
kde chtěl zdokonalit své malířské 
dovednosti. O dva roky později 
odešel do Říma, ale ani tam nedosáhl 
výraznějších úspěchů. Proto nakonec 
odešel do Španělska, kde král Filip 
II. začal budovat Escorial, který měl 
být palácem, klášterem a nekropolí 
zároveň. Právě stavba rozsáhlého 
komplexu Escorialu se stala velkou 
příležitostí pro nejrůznější umělce. 

Ve Španělsku se malíř stal záhy slav-
ným a trvale se usadil v Toledu, měs- 
tě, které několikrát zachytil  na svých
obrazech. Španělé mu začali říkat El 
Greco (Řek), on však své obrazy pode-
pisoval svým pravým jménem -  řeckou 
abecedou. 

O jeho umění se brzy doslechl i špa-
nělský král a svěřil mu hned několik 
zakázek. El Greco tak začal pracovat 
pro španělský královský dvůr. Filip II. 
byl ale jeho tvorbou zklamán, zejmé-
na obrazem Umučení svatého Mořice, 
na němž byla scéna mučednické smr-
ti a utrpení odsunuta zcela stranou. 
Králova reakce se malíře dotkla. Vrátil 
se do Toleda, kde provozoval malířskou 
dílnu, která neměla o práci nouzi. 

El Grecovy malby vzbuzovaly již v je-
ho době rozpaky a pobuřovaly „de-
formovanými“ postavami s extatický-
mi výrazy. Takto pojaté postavy byly 
výrazně ovlivněny byzantským ma-
lířstvím, s nímž se obeznámil na rod-

né Krétě. Krátce po své smrti upadl 
El Greco do zapomnění a k jeho zno-
vuobjevení a docenění došlo až v 19. 
století. 

Mezi jeho nejznámější malby patří 
Pohřeb hraběte Orgaze z let 1586-1588. 
V toledském kostele Santo Tomé byl 
ve 14. století pohřben hrabě z Orgazu, 
jenž proslul konáním dobrých skutků. 
Při jeho pohřbu prý sestoupili z nebe 
sv. Štěpán a svatý Augustin a společně
jej uložili do hrobu. El Greco nama-
loval obraz, který symbolizuje zázrak 
spasení skrze milosrdenství. V dolní
části rozměrného obrazu (460 x 360 
cm) ukládají svatý Štěpán a svatý Au-
gustin hraběte v plné zbroji do hrobu. 
V popředí vidíme také malého chlapce, 
jenž poukazuje na jejich zázračnou 
přítomnost. Samotnému aktu přihlíží 
a smuteční mše se účastní více než 
dvacet mužů oděných podle španělské 
dvorské módy. Mezi nimi najdeme 
dokonce i samotného autora. V horní 
části odnáší anděl duši hraběte v po-
době dětské postavy. Tu již očekávají 
Kristus, Panna Marie a četní blaho-
slavení.

Z dalších El Grecových obrazů 
můžeme vyzvednout dílo Svatý Mar-
tin a žebrák, které bylo mnohokrát 
kopírováno. Martin sedící na nád-
herném bělouši roztíná mečem svůj
plášť a dělí se o něj s žebrákem. 
Svatý Martin je zobrazen jako mladý 
španělský šlechtic v černé, zlatem le-
mované zbroji, za ním pak malíř za- 
chytil město Toledo. Tím, že El Greco 
namaloval Martina jako svého součas-

níka, dával jasně najevo, že milosrdné 
skutky byly stále aktuální. 

Výjimečný malíř El Greco zemřel 
7. dubna 1614 v Toledu, kde byl také 
pohřben. Svému jedinému synovi 
zanechal dvě stě obrazů a bohatou 
knihovnu. Četná jeho díla můžeme 
vidět v jeho toledském domě.  

               
           Marek ZÁGORA,
                                 absolvent FF OU

Detail jednoho z obrazů, které jsou 
reprodukovány na další straně. Na-
jdete tento detail na reprodukcích?

  III
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Pohřeb hraběte Orgaze               Svatý Martin a žebrák

Pohled na Toledo               Láokoón
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO

Petr Pavliňák a jeho Výtvarné centrum Chagall  
Když po roce 89 zmizelo z centra měs-
ta Dílo, krásná výstavní síň Svazu vý-
tvarných umělců, a na jejím místě se ob-
jevila hospoda s nápisem Dílo, člověka 
trochu zamrazilo: kde se teď bude kul-
turní veřejnost scházet při vernisážích 
výstav špičkových umělců? A kde se ty 
vernisáže budou konat?

Prázdné místo v kulturním životě 
Ostravy rychle zaplnil PhDr. Petr 
Pavliňák, který už v roce 1990 založil 
v Ostravě Výtvarné centrum Chagall 
a v následujících letech pak otevřel ce-
lou řadu analogických galerií v dalších 
městech našeho kraje a jednu i v Praze!

-   Proč jste své Centrum i další jeho 
analogy nazval Chagall?

-    Je to můj oblíbený umělec, jméno 
je známé a dobře se pamatuje. 

-  Tak to vás musíme vyfotografo-
vat u nás na slavistice. My také tohoto 
malíře ruského původu velmi obdivu-
jeme a máme na katedře celou galerii 
reprodukcí jeho obrazů.

Petr Pavliňák vystudoval teorii a dě-
jiny kultury na FF UP v Olomouci a dě-
jiny umění na FF UK v Praze. Věnuje 
se galerijní, kurátorské a vydavatelské 
činnosti. Sám je činným výtvarníkem 
v oblasti malby, fotografie a volné 
grafiky…

-   Pane doktore, zaujala mne infor-
mace, že jste vytvořil cykly krajin s vý-
razným motivem trav jako fragmentů 
krajiny. Naše fakulta má svou vlastní 
galerii Na Půdě. Zřídila jsem ji jako 
děkanka FF už v roce 2005 pro obo-
hacení kulturního života fakulty. Je 
skromná, ale vystavovali v ní už takoví 
umělci, jako jsou fotografové Štreit, 
Stuchlík, sochař Kitzberger… Přijal by-
ste pozvání vystavit u nás svůj cyklus 
Trávy?

-   Velmi rád. 
Ale teď o tom hlavním, o Výtvarném 

centru Chagall. Je to soukromá kulturní 
instituce, která si ve jménu význam-
ného světového malíře Marca Chagalla 
vytyčila vysoké cíle, instituce, která 
svými bohatými aktivitami výrazně 
přesáhla svůj význam v regionu a výraz-
ně se zapsala do kulturního povědomí 
Ostravy. Za téměř  25 let její existence 
zde mohli návštěvníci zhlédnout výsta-

vy takových špičkových umělců, jako 
jsou J. Bauch, F. Tichý, K. Lhoták, J. 
Kolář, O. Zoubek, J. Liesler, K. Kodet, 
J. Saudek, J. Štreit, E. Ovčáček, I. Kitz-
berger.

-    Sochař Kitzberger  u vás myslím  
začal svou uměleckou kariéru?

- Ano. Já jsem vždy věnoval 
mimořádnou pozornost mladým uměl-
cům. Kitzberger u nás začal ještě jako 
bratislavský student. Přinesl své sošky 
Ikara, a ty se okamžitě prodaly.

-   A já si vzpomínám na nádhernou 
vernisáž jeho soch ve vaší galerii. Bylo 
to v roce 2005 a já jsem  byla tak nadše-
na, že jsem mladému Mistrovi nabídla, 
že seženu sponzorské peníze a naše 
fakulta mu vydá monografii. Překrásná 
monografie z pera pana docenta Petra 
Holého a s kouzelnou grafickou úpra-
vou malíře Svati Bőhma vyšla u nás v ro-
ce 2006 a patří k tomu nejcennějšímu, 
co jsme v oblasti výtvarného umění vydali.

Činnost Výtvarného centra Chagall 
je neobyčejně rozsáhlá, nekončí výsta-
vami. Pravidelně jsou odtud pořádány 
zájezdy za významnými výtvarnými 
akcemi v zahraničí, úctyhodná je vyda-
vatelská činnost: Petr Pavliňák vydal již
přes osmdesát publikací z oblasti výtvar-

ného umění, hudby a  poezie. Zcela 
ojedinělou akcí je vydávání Slovníku 
českých a slovenských výtvarných 
umělců (vyšlo již 21 dílů!!!), který získal 
řadu ocenění, mimo jiné  hlavní cenu 
Slovník roku na knižním veletrhu v Pra- 
ze v roce 2010. Petr Pavliňák se na tom-
to gigantickém díle podílí jako vydava-
tel, redaktor a grafik.

Petr Pavliňák je duchovním otcem 
všech akcí, které jsme zde ve stručnosti 
vyjmenovali. Za   svou bohatou činnost 
kulturně organizační a vydavatelskou 
získal v roce 2011 Evropskou cenu za 
podporu výtvarného umění. 

-   Pane doktore, vy si asi umíte velmi 
dobře rozdělit čas. (?)

-   Všechno, co dělám, je spojeno s vý-
tvarným uměním, a tak nerozlišuji, zda 
jde o práci či koníčka.V mém případě 
se ideálně propojila práce s osobními 
zájmy, kterým věnuji veškerý svůj  čas.

- Jménem redakce Listů FF vám, 
vážený pane, přeji, aby se vám i nadá-
le dařilo představovat naší veřejnosti, 
nejen té ostravské, to nejzajímavější 
a nejkvalitnější z výtvarného umění a po- 
dílet se tak i nadále na obohacování 
našeho kulturního života.

                     Eva MRHAČOVÁ

PhDr. Petr Pavliňák          Foto: Tomáš RUCKI
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Vojtěch Zachník je studentem 2. roč-
níku navazujícího magisterského obo-
ru Filozofie a bez nadsázky lze pro-
hlásit, že na naší fakultě patří v této 
oblasti k nejvýraznějším jedincům. 
Vyučující i jeho kolegové v lavicích jej 
znají jako hrdého filozofického natura-
listu a vášnivého diskutéra s výbornou 
schopností argumentace. Touto vlast-
ností také projevuje jeden z charakte-
ristických rysů „analytického“ způsobu 
filozofování, s nímž se plně ztotožňuje 
a jež bylo také jednou z příčin toho, 
že si ke studijnímu pobytu v rámci 
programu Erasmus vybral Univerzitu 
v Glasgow. Ve své bakalářské práci se 
zabýval diskusí o soukromém jazyce, 
jež byla pro Wittgensteinovy názory 
v knize Filozofická zkoumání vyvolá-
na Saulem Kripkem a do níž zásadně 
zasáhl Crispin Wright, jehož pozice 
byla v práci obhajována. Vojtěch má za se-
bou řadu vystoupení na studentských vě- 
deckých konferencích nejen na FF OU, 
ale i na dalších filozofických fakul-
tách. V posledních dvou letech se jeho 
příspěvky týkají především problema-
tiky konvencí a toto téma bude rovněž 
předmětem jeho diplomové práce. V bu-
doucnu by ve studiu rád pokračoval i v doktorském programu. Dovoluji si tvrdit, že málokterý člověk z řad posluchačů 
naší fakulty má pro tento plán tak vynikající předpoklady jako právě Vojtěch, a proto mu za redakci Listů přeji mnoho 
úspěchů na poli vědy.

Vladimír MIČULKA,
student FF OU 

Bc. Vojtěch Zachnik              Foto: archiv autora

Bc. Vojtěch Zachník

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH PARTNERSKÝCH 
UNIVERZITÁCH V.

JAK TO CHODÍ NA… UNIVERSITY OF GLASGOW     
Když jsem se před dvěma roky rozho-
doval, kam vycestovat na zahraniční 
studijní pobyt v rámci programu Eras-
mus, mnou zvolenými kritérii byl 
především: pobyt v anglofonní zemi, 
prestiž univerzity a věhlas katedry 
filozofie. Jelikož byla v dané chvíli 
ukončena bilaterální smlouva s Univer-
sity of Aberdeen, rozhodl jsem se své plá-
ny na rok odložit a svou volbu si náležitě 
promyslet. Díky tomuto váhání jsem se 
nakonec odhodlal ke smělému kroku 
a podal si žádost na katedru české lite-

ratury, která nabízela velmi atraktivní 
možnost studijního pobytu na Univer-
sity of Glasgow. Zřejmě jsem tenkrát 
ještě netušil, jak velmi vděčný za své 
dřívější váhání nakonec budu.

Univerzita v Glasgow, založená v ro-
ce 1451, a tedy druhá nejstarší univerzita 
ve Skotsku (po Univerzitě v St. An-
drews) a čtvrtá v anglicky mluvícím 
světě, se pyšní jedním z nejkrásnějších 
univerzitních kampusů, jemuž domi-
nuje především nepřehlédnutelná Main 
Building postavená v novogotickém sty-

lu v druhé polovině 19. století, a také 
moderní jedenáctipatrová knihovna 
sousedící s galerií a replikou domu 
slavného glasgowského designéra 
Charlese R. Mackintoshe. Navíc, uni-
verzitní budovy koncentrované na vel- 
mi malém prostoru umožňují nejen 
snadný přesun z jedné hodiny na dru-
hou, ale rovněž vzbuzují dojem dů-
věrnosti s okolním prostorem, ale i lid-
mi pohybujícími se v něm. Není proto vů- 
bec těžké dokázat se zorientovat v jed- 
notlivých budovách v krátkém čase, což
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JAK TO CHODÍ NA… UNIVERSITY OF GLASGOW     

jsem jako jednosemestrální „návštěvník“ 
velmi vítal. Na druhou stranu nelze říct, 
že by se každodenní cesta skrze kam-
pus proměnila v banální sled již dobře 
známých míst, svůj podíl na tom nepo-
chybně má pověstné skotské počasí, 
které dokáže s překvapivou náhlostí 
zahalit vše v mlhu, ale i projasnit barvy 
květů a vysušit ještě před chvílí mokrou
trávu. Ostatně není divu, Glasgow je zná- 
mé nejen jako průmyslové centrum, 
ale rovněž jako „milé zelené místo“ (jde 
o význam slova „glasgow“ v gaelštině), 
což dokládá velké množství parků a všu-
dypřítomné zeleně vůbec. 

Pokud jde o systém studia, jsou zdejší 
studenti navyklí mnohem více času 
trávit samostudiem, k čemuž je určeno 
mnoho studijních míst v již zmíněné 
knihovně, ale i jiných prostorách. Do-
volím si zmínit jednu zajímavost: jed-
notlivá patra knihovny jsou rozdělena 
do určitých sekcí podle tolerované míry 
hluku – od konverzačních pater pro sku-
pinové studium až po patra vyžadující 
absolutní ticho s přísným zákazem 
sebemenší konverzace. Navzdory velké 
kapacitě jsem zde ve zkouškovém ob-
dobí, ale i ve chvíli, kdy se blížil čas 
odevzdání esejí, zažil tradiční dopoled 

ní obchůzky přes několik poschodí 
ve snaze nalézt vhodný kout k učení.

Ostatně není divu, neboť náplň 
týdne se běžně skládá jen z nepatrného

množství přednášek a seminářů, 
v průměru 2,5 hodiny týdně na je-
den předmět, kterých má student 
obvykle za semestr přibližně jen tři. 
Zbylý čas je proto vhodné věnovat 
samostatnému bádání, četbě po-
vinných, ale i doporučených textů. 
Na hodinách filozofie jsem byl 
pravidelně svědkem velmi aktivních 
diskusí, a to nejen mezi vyučujícím 
a studentem, ale i mezi studen-
ty samotnými (osobně jsem zažil 
páteční dvouhodinové semináře z fi-
lozofie mysli, které ještě před vstu-
pem do učebny začínaly diskusí 
několika jedinců o problémech sou-
visejících s tématem semináře). Je 
to nepochybně důsledek toho, že se 
standardně očekává od každého stu-
denta, že zaujme určitý vyhraněný 
názor, postoj, jejž bude schopen ob-
hájit před kritikou ostatních.

Ve volném čase pak nabízí uni-
verzita nepřeberné možnosti dovo-
lující každému realizovat svá přání 
a rozvíjet své vlohy. Ať už formou 
dobrovolných spolků (rétoriky, 
diskusí, deskových her) nebo více

Main Building               Foto: archiv autora

Main Building – pohled z nádvoří             Foto: archiv autora
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organizovaných sdružení (sportovní 
kolektivy, mezinárodní společnosti 
atd.) lze zadarmo nebo za opravdu 
symbolický poplatek docházet na pra- 
videlné akce různého druhu – plavání 
(v bazénu, který je součástí jednoho 
kampusu), historický šerm, bojové 
sporty, pěvecký sbor apod.

Taktéž každá katedra nabízí 
studentům nadstandardní možnosti, 
například tím, že umožňuje 
zájemcům navštěvovat pravidelné 
semináře pozvaných hostů z uni-
verzit z celé Evropy. A rovněž nemo-
hu opomenout koncerty vážné hud-
by probíhající každý čtvrtek v Kon-
certní síni v hlavní budově univerzi-
ty, které jsou zcela financovány z dě-
dictví prof. Fergusona, díky čemuž je 
vstup zcela bez poplatků nejen pro 
studenty, ale i pro zájemce z řad širší 
veřejnosti. 

Pokud bych se měl ohlédnout zpět 
a zhodnotit své působení v Glasgow, 
mám dojem, že se rozhodně jednalo 
o velmi přínosnou zkušenost obo-
hacující jak po stránce odborné, 
tak osobní. Možnost seznámit se 
s jiným způsobem výuky, která 
není jen formálně, ale i obsahově 
odlišná, jsem velice uvítal, a právě 
tak konfrontace s kulturně odlišným 
prostředím byla nadmíru přínosná. 
V neposlední řadě bych chtěl rovněž 
poděkovat tamní katedře slavis-
tických studií – obzvláště pak dr. 
Čulíkovi, díky nimž byl můj pobyt 
vůbec realizován. Všem případným 
zájemcům o studium ve Velké Bri-
tánii pod záštitou programu Eras-
mus mohu Glasgow vřele doporu-
čit, neboť se jedná o kulturní cent-
rum s nádherným studijním záze-
mím a výbornými možnostmi 
navštívit i přilehlé oblasti, jako je 
například ona dobře známá Skotská 
vysočina.

                     
Vojtěch ZACHNÍK,

student FF

Main Building – pohled z nádvoří             Foto: archiv autora

Studenti na University of Glasgow v úterý 18. Února zvolili amerického whistle-
blowera Edwarda Snowdena, který odhalil nezákonné špehování soukromých inter-
netových a telefonních komunikací občanů americkou špionážní institucí Nationa 
Security Agency, do ceremoniální funkce “správce” studentských zájmů této vysoké 
školy. Snowden, který ovšem zůstává dál v Rusku, nahradí odcházejícího Charlese 
Kennedyho, bývalého předsedu strany britských Liberálních demokratů. Funkci bude 
Snowden zastávat tři roky. 

Snowden sdělil listu Guardian, že po zvolení studenty v Glasgow, kteří se účastnili 
voleb tohoto správce studentských zájmů v rekordním počtu, má pocit pokory. 
Zdůraznil znovu význam individuální lidské svobody. Snowdenovo jmenování je 
ovšem čistě symbolické a jak na to poukázali někteří kritici, vzhledem k tomu, 
že zřejmě nikdy do Glasgow nepřijede, bude moci jen těžko hájit zájmy 
studentů, či případně vystupovat proti přehnaným platům vysokých univerzitních 
činitelů či proti managerialismu, který pohlcuje britské univerzity. Proti tomu by 
zřejmě účinněji bojovali jinni, místní kandidáti, ovšem význam celebrit v dnešním 
světě převažuje: Kdyby studenti zvolili svým zástupcem na univerzitě jednoho 
současného skotského spisovatele, který také kandidoval a zastával by jejich zájmy 
daleko efektivněji, zpráva o jeho zvolení by se nedostala do skoro všech sdělovacích 
prostředků na celém světě tak, jak se to stalo ve Snowdenově případě.

Jan ČULÍK

!!!  A NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVA Z GLASGOW  Z PERA PANA 
DR. JANA  ČULÍKA, ŠÉFREDAKTORA BRITSKÝCH LISTŮ   !!!
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Myslím, že děkan by měl bejt 
vstřícný, komunikativní a přátelský, 
měl by mít zájem o dění mezi stu-
denty. A  samozřejmě musí být velmi 
vzdělaný a mít přehled o aktuálním 
dění.

   Podle mě by měl být děkan inteligent-
ní, milý, měl by dodržovat sliby a mít 
smysl pro humor. Měl by brát v úvahu 
přání studentů.

Děkan/děkanka by měl/měla mít 
tyto vlastnosti: vzdělaný, výřečný, 
přátelský, ochotný vždy řešit problé-
my, měl by mít smysl pro humor.

Děkan by měl být společenský, s do-
brými řečnickými schopnostmi, měl 
by svou fakultu dobře reprezentovat, 
vždy hájit, bojovat v její prospěch. 
Taky by měl mít smysl pro humor, ne-
bát se smát.

Dobrého děkana vidím tak: velmi 
vzdělaný, sympatický, inteligentní, 
průbojný, komunikativní, přístupný 
novým věcem, vtipný, zodpovědný a ta-
ké pořádný.

Musí vědět, co se děje na jeho 
fakultě, měl by být reprezentativní, 
chytrý a často udělovat děkanské vol-
no.

Inteligentní, cílevědomý, spo-
lečenský, usměvavý, všechno chápa-
jící.

Velice vzdělaný, ve svém oboru 
známý, laskavý,  dobrosrdečný, se smy-
slem pro humor a měl by mít rád 
pivo!

Hlavně by měl být lidský, zdvořilý, 
umět se vžít  do situace studenta, 
reagovat na jejich připomínky, měl 
by dobře zastupovat fakultu, být 
vtipný.

Měl by být zásadový a asertivní, 
neměl by se účastnit akcí, které ne-
korespondují s posláním fakulty, 
neměl by být malicherný, měl by se 
umět povznést nad blbosti. Měl by mít 
reprezentativní vystupování.

Děkan by měl být vzdělaný, rozvážný 
a odvážný, měl by umět obcházet 
hloupá pravidla.
    

Děkana vidím takto: všestranně 
vzdělaný, dobře oblečený, měl by se 
starat o to, aby fakulta měla dobrou 
pověst a studenti byli hrdi na to, že zde 
studují, zvát zahraniční hosty.
   

Měl by být chytrý, světaznalý, 
spravedlivý ke všem, reprezentativní 
(měl by nosit boty:), měl by být trochu 
bohém a hlavně   rozumět studentům.
    

Měl by být vegetarián!
    

Měl by umět mluvit co nejvíc cizími 
jazyky.
    

Děkan by měl mít rád sebe a svou 
školu.

Děkan by měl být spolehlivý, 
cílevědomý a komunikativní, otevřený 
ke studentům.

Měl by být: vzdělaný, bezúhonný, 
hodný, pěkný, vtipný, čistotný, vždycky 
oholený, reprezentativní. 

Musí mít dobré organizační scho-
pnosti, být vstřícný, přátelský, ale 
přísný.

Děkan musí být rozvážný, moudrý, 
sečtělý, empatický, nápaditý, skrom-
ný, ale se zdravým sebevědomím.  

Na svém zasedání dne 20. března 2014 zvolil Senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity  „novým“ 
děkanem FF OU prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. Svou funkci bude vykonávat podle zákona po čtyřleté 
volební období.

HABEMUS DEKANUM!!!

V souvislosti s volbou jsme mezi studenty FF rozšířili anonymní anketu s jedinou otázkou:
Jaké vlastnosti by měl mít podle vás děkan, stojící v čele filozofické fakulty? 

Z odpovědí, které jsme získali, 
vybíráme:

A redakce Listů FF k tomu dodává: 

Děkanem filozofické fakulty by měl být člověk známý ve svém oboru, 
nesoucí jasnou vizi fakulty, vizi, kterou je schopen realizovat, popřípadě 
ji tvůrčím způsobem korigovat, osobnost s pozitivním myšlením, která 
lidi spojuje, nikoli rozděluje. 

Takovou osobností Aleš Zářický je.
K jeho opětovnému zvolení mu blahopřejeme a přejeme samé skvělé 

nápady, jen správná rozhodnutí a jen úspěšná jednání
Redakce Listů FF
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Úvodním slovem profesora Miroslava 
Vernera byla v prostorách Galerie Na Pů-
dě Filozofické fakulty Ostravské univer-
zity dne 13. března zahájena  výstava 100 
let egyptologie v Praze. Expozice mapuje 
na osudech významných badatelů, Na-
thaniela Reicha a Františka Lexy, dějiny 
jednoho z nejprestižnějších oborů Uni-
verzity Karlovy. 

Výstava, vzniklá na základě ar-
chivních studií, prezentuje vývoj egyp-
tologie na počátku 20. století, a zároveň 
dokumentuje korektní a přátelské vzta-
hy mezi českými a německými vědci v do- 
bách, kdy akademické obce rozdělené 
pražské univerzity sváděly boj o univer-
zitní insignie.

Výstava je pořádána ve spolupráci 
s Egyptologickým ústavem Filozo-
fické fakulty Univerzity Karlovy a bude 
přístupná do poloviny dubna.                                   

Jana BOLKOVÁ
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je uznávaná Evropskou unií. A v Egyptě 
žádná taková není. Vzhledem k nega-
tivnímu vztahu muslimů ke psům by 
se obtížně hledal i veterinář, který má
kontakt na certifikovanou laboratoř v za-
hraničí. Nejbližší je v Izraeli...

A navíc, „příští“ pejsek, dnes 
dokonce pejsci, jsou už doma, byť 
už nebyli dovezeni z Egypta. Ke Kije 
přibyl do smečky nejdříve mladý 
pejsek Kimbu (řečený Kim) a v po-
sledních dnech maličká fenečka Benji
(Benža). A aby bylo plemenu 

zadost, nově příchozí jsou basenji 
(basenži), afričtí neštěkající psi s o-
cáskem stočeným přesně tak, jak to 
známe ze staroegyptských reliéfů.

Je známo, jaké bylo postavení psa 
ve starém Egyptě? Byl faraónský 
pes vážen?

Psi provázeli člověka na území 
současného Egypta a Súdánu od 
pravěku, ostatně jako všude na světě. 
Jsou doloženi na skalních rytinách, poz-

  STO LET ČESKÉ EGYPTOLOGIE

Sto let české egyptologie oslavila naše fakulta přednáškou věhlasného egyptologa, prof. Vernera, DrSc., 
s názvem „SYNOVÉ SLUNEČNÍHO BOHA“, a vernisáží výstavy „100 LET EGYPTOLOGIE V PRAZE“.

Děkan FF OU Aleš Zářický, exděkanka Eva Mrhačová a pan profesor Miroslav 
Verner.                          Foto: Tomáš RUCKI

Pane profesore, při Vaší minulé 
návštěvě jsme hovořili o vašem 
pejskovi jménem Kija, kterého jste 
si jako štěňátko přivezl z egyptské 
pouště. Přivezete si odtud i příštího 
pejska?

Po vstupu České republiky do Evrop-
ské unie se zpřísnila pravidla dovozu 
živých zvířat, tedy i psů, z takzvaných 
třetích zemí. I u štěňat se vyžaduje sé-
rologické vyšetření na vzteklinu, které 
musí být provedeno laboratoří, která

ROZHOVOR S EGYPTOLOGEM SVĚTOVÉHO 
JMÉNA  NA KYNOLOGICKÉ TÉMA
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ní zvířata, bojoval v symbolické rovině 
s chaosem a při tom mu pomáhali psi. 
Tato lovecká scéna je jednou z domi-
nant expozice Neues Museum v Berlíně. 
Máme také doklady, shodou okolností 
rovněž z Abúsíru, že psi patřili k vzác-
ným komoditám, které se dovážely z ta-
jemné země Punt, ležící pravděpodobně 
v oblasti Afrického rohu. A právě tito psi 
jakoby z oka vypadli současným basenji. 

Jsou známa zobrazení psa ve staro-
egyptském umění? Já sama znám 
pouze šakalu podobného Anupa z Tu- 
tanchamonovy hrobky. 

Jak už jsem zmínil, ve staroegyptském 
umění se pes vyskytuje poměrně často, 
a to od pravěku až po zánik faraonské 
civilizace. Ke slavným artefaktům patří 
například Hemakův disk z 1. dynastie, 
reliéfní scény z pyramidového kom-
plexu panovníka Sahurea v Abúsíru, 
výjevy z řady hrobek z 5. a 6. dynastie 
v Sakkáře, či předměty z Tutanchamo-
novy hrobky z 18. dynastie. Co se samot-
ného Anupa týče, egyptologové zdaleka 
nejsou jednotní, o jakou psovitou šelmu 
vlastně jde (šakal?).

Dá se ve starém Egyptě hovořit o ně-
jakých psích rasách/plemenech?

Spíš než o plemenech by bylo na místě 
hovořit spíše o typech. Psi na skalních 
rytinách se svou podobou nejvíce blíží 
psům dnes volně žijícím v oázách i na py-

ději, ve faraonské době, na různých 
předmětech a samozřejmě ve výzdobě 
hrobek. Měli svá jména a v přísné zo-
brazovací hierarchii i významné po-
stavení. Například v hrobce soudce 
Intiho v Abúsíru, kterou objevila naše 
expedice, je pes Idžem znázorněn ve-
dle svého pána dokonce větší než Intiho 
manželka. A co je důležitější, objevují

“Strejda“ Kim a Benža. Výchova je těžká.        Foto: Jolana MALÁTKOVÁ, ČEgÚ

ROZHOVOR S EGYPTOLOGEM SVĚTOVÉHO 
JMÉNA  NA KYNOLOGICKÉ TÉMA

Intiho oblíbený pes Idžem (typ cesem) sedí pod křeslem svého pána. Své jméno   
  má napsáno nad hlavou.  Foto: Martin FROUZ, Archiv ČEgÚ FFUK
 © Fotografie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

se i na předmětech a stavbách patřících 
faraonům. A to nejen v roli domácího 
mazlíčka či loveckého psa. Faraon, bůh 
žijící na zemi, měl za úkol bránit bohy 
daný řád světa zvaný maat, na němž byl 
staroegyptský stát založen, proti silám 
chaosu. Chaos reprezentovalo prostředí 
pouště, její obyvatelé, i rostliny a zví-
řata. Panovník, zobrazený na stěnách 
svého zádušního chrámu, jak loví poušt-

Kija vyměnila saharské písky za 
zasněžené středoevropské hory. Jen 
ten sníh nesmí být mokrý. 
       Foto Jolana MALÁTKOVÁ, ČEgÚ
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ramidových polích, tedy naší Kije. Ty-
pologicky nejvíce vyhranění jsou psi 
vyobrazení na královských i nekrálov-
ských památkách z doby Staré říše. Zde 
by se možná dalo i hovořit o plemenu. 
Obecně jsou v egyptologické literatuře 
označováni jako cesem.

Jde o štíhlé krátkosrsté psy se silnou 
kostrou, čtvercového rámce, se špi-
čatou protáhlou tlamou, vztyčenýma 
ušima, hlubokým hrudníkem, bedry 
převyšujícími kohoutek a ocasem 
pevně stočeným na hřbetě. No, co je 
dlouho popisovat – prostě basenji; jen 
byli zřejmě o cca 10–15 cm vyšší. Již bylo 
řečeno, že jedinci tohoto plemene byli 
importováni na královský dvůr ze sub-
saharské Afriky (viz obr. s lodí). 

K dalšímu typu patří psi 
připomínající současné středomořské 
a západoasijské chrty. Jsou větší než 
cesem, mají složené uši a šavlovitě 
prohnutý ocas. Na vyobrazeních, velmi 
často z Nové říše, jsou zachyceni v krát-
kosrsté, dlouhosrsté i hrubosrsté verzi. 
Slavná je například scéna lovu pštrosů 
na držadle vějíře z Tutanchamonovy 
pohřební výbavy. Podobné psy je dnes 
možné potkat v Thébách.

Objevují se však i psi podobní 
současným corgi, oblíbenému plemenu 
britské královny Alžběty II., či těžší, 
molossoidní typy, které byly možná 
importovány z Mezopotámie.

Jménem všech pejskařů na naší 
fakultě vám, vážený pane profesore, 
moc děkuji za rozhovor.

                                    Eva MRHAČOVÁ

ROZHOVOR S EGYPTOLOGEM SVĚTOVÉHO 
JMÉNA  NA KYNOLOGICKÉ TÉMA

Pes typu cesem dáví gazelu dorcas. 
Detail výzdoby Ptahhotepovy hrobky 
v Sakkáře. (podle L. BORCHARDTA) 
© Fotografie, Filozofická fakulta Uni-
verzity Karlovy v Praze.

Tutanchamon na lovu pštrosů, při němž mu pomáhá drsnosrstý chrt. Výzdoba 
vějíře z panovníkovy pohřební výbavy.          Kresba: Jolana MALÁTKOVÁ, ČEgÚ

 © Fotografie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Jedna ze Sahureových expedičních lodí připlouvajících z tajemné země Punt 
Na paubě jsou puntské rodiny, opice a také dva psi cesem. 
        Kresba: Jolana MALÁTKOVÁ, ČEgÚ

 © Fotografie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Lovecká výprava v Západních Thébách. Dvě plavé hrubosrsté fenky se složenýma 
ušima jsou podobného typu jako pes na Tutanchamonově vějíři. Jejich černobílý 
průvodce pravděpodobně měl mezi předky typ cesem. Foto: Jolana MALÁTKOVÁ
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Nová kniha potřebuje knihovnu – nebo ČeJovnu?
vidová Glogarová, Lucie Radková 
a Hana Šústková. Kmotrem mono-
grafie byl dr. Jakub Doležal, vedoucí 
Archivu Kanceláře prezidenta repub-
liky, který také proslovil přednášku 
na téma „Vánoční a novoroční pro-
jevy československých a českých 
prezidentů“.

V podvečer téhož dne potom byla 
na katedře českého jazyka za účasti 
hostů slavnostně otevřena studijní 
knihovna „ČeJovna“, jež bude sloužit 
studentům i vyučujícím. Její fond zatím 
čítá přibližně 1300 položek především 
odborné domácí a zahraniční bohemis- 
tické a lingvistické literatury, ale bude 
stále doplňován o nejnovější práce z o-
boru i příbuzných disciplín. Knihovna,

jejíž interní katalog a provozní doba 
jsou uveřejněny na stránkách katedry, 
je přátelským prostorem, kam mohou 
studenti s kávou nebo čajem a také zde 
není zakázáno mluvit. Kmotrovství 
nad „ČeJovnou“ se ujal proděkan Jan 
Malura, který ve svém přání připomněl, 
že tato místnost byla jeho prvním kabi-
netem na fakultě, a spíše než knihovna 
to bylo doupě. Vzpomínky na bouřlivá 
devadesátá léta, mrtvolku pavouka a 
strach kolegů vstoupit do místnosti 
zněly téměř jako pohádka.

Věřím, že nový prostor v sobě spojí 
obě své duše, minulou a současnou, 
a stane se především doupětem 
knihomilů.

Jaroslav DAVID

Katedra českého jazyka FF OU na kon-
ci února dvakrát křtila. Odpoledne 25. 
února 2014 se uskutečnil křest pub-
likace „Slovo a text v historickém kon-
textu“, na níž se pod vedením Jaroslava 
Davida podíleli Radek Čech, Jana Da-

Studenti tlumočnictví objevují svět 
aneb ,

Katedra germanistiky na cestách
mají možnost prakticky procvičit 
tlumočení v terénu, s reálným mluvčím, 
zažít za svými zády reálné šumy atd. Do 
budoucna se plánuje například návštěva 
Českého rozhlasu, Divadla Antonína 
Dvořáka, TV Noe anebo Staré a Nové 
radnice. Na Facebooku katedry se počítá 
s fotografickým seriálem na pokračování,  
který bude dokumentovat všechna místa, 
kde se studenti budou učit tlumočnickým 
dovednostem v oblasti cestovního ruchu... 

Katedra germanistiky tímto děkuje 
oběma mluvčím, doc. Andreji Slodičkovi 
a Mgr. Vladimíru Šmehlíkovi, za při-
pravené projevy a ochotu proslovit zhru- 
ba hodinový tlumočený výklad a v ne- 
poslední řadě za trpělivost, že to s námi, 
studenty a kolegy, vydrželi a snad i vy-
drží do budoucna.

              Milan PIŠL, 
Eva BAJEROVÁ,
Eva HRDINOVÁ

Pokud potkáte na svých cestách Ostra-
vou skupinku dvanácti osob tlumočících 
z češtiny do němčiny průvodcovský 
výklad, pak potkáváte studenty 
předmětu Konsekutivní tlumočení v tu-
rismu, který se realizuje na katedře ger-
manistiky pod vedením dr. Evy Marie 
Hrdinové jako volitelný předmět v oboru 
Němčina pro překladatelskou praxi. Stu-
denti mají za úkol vytvořit průvodcovský 
výklad k určité ostravské památce a tento 
výklad přetlumočit, případně tlumočí 
výklad místního průvodce. Dne 19. 2. 
2014 tak tlumočili v katedrále Božského 
Spasitele průvodní slovo k historii kate-
drály, jež připravil doc. ThDr. PaedDr. 
Andrej Slodička, Ph.D., externí vyučující 
katedry sociologie FF OU, který seznámil 
studenty i s vybranými lexémy německé 
církevní terminologie.

Dne 5. 3. 2014 se zase tlumočilo v ostrav-
ském Klubu Atlantik, kde Mgr. Vladimír 
Šmehlík pohovořil například o aktivitách 
Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostra-
va a představil přípravy letošních Česko-
německých kulturních dnů v Ostravě.

Na okraj podotkněme, že zmíněný 
výukový předmět, konaný přímo v teré-
nu, je v kontextu translatologické výuky 
tlumočení ojedinělý a že studenti si tak

Tlumočení v katedrále Božského Spasitele.   Foto: archiv autorů
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In memoriam PhDr. Jaroslava Resky, CSc.

matiku a vyučoval češtině španělsky mlu-
vící uchazeče o studium na našich vy-
sokých školách. Jako spoluautor se podílel 
na publikacich Audiovizuální cvičebnice 
češtiny a Intenzivní kurs španělštiny 
(1968), který se dočkal několika vydání. 

V rámci mezinárodních dohod byl 
na léta 1973–1977 vyslán jako profesor 
češtiny na Institut překladatelství a tlu-
močnictví v Havaně, kde vychoval 25 pře-
kladatelů a tlumočníků ze španělštiny do 
češtiny. Před jeho návratem do vlasti byla 
španělština na Filozofické fakultě Univer-
zity Palackého v Olomouci jako studijní 
obor zrušena a  dr. Reska byl nucen přejít 
na tamější katedru rusistiky. Tam zpra-
coval a obhájil rigorózní práci Obsahová 
souvětí, zejména ve španělštině, z hlediska 
konsekučního, stylistického a didaktického 
a získal titul doktora filozofie (PhDr.). 

Své zkušenosti z výuky češtiny i své 
znalosti polštiny uplatnil od r. 1988 v Pol-
sku na univerzitě v Katovicích, kde jako 
profesor češtiny (jazyk, literatura a reálie) 
působil plných deset let. Zde byl za pe-
dagogickou a vědeckou činnost vyzna-
menán Cenou rektora Slezské univerzity 
v Katovicích. Napsal dvě příručky, které 
byly přijaty odbornou i uživatelskou 
veřejností v Polsku jako ojedinělé a ne-
smírně cenné. V Polsku napsal jazyko-
vědnou práci pod názvem Reprodukce
původní promluvy (na španělském, čes-
kém, polském, slovenském a ruském mate-
riálu), kterou tam úspěšně obhájil a získal 
polský titul Doktor humanitních věd (na-
ším ministerstvem školství nostrifikovaný 
jako kandidát filologických věd /CSc./). 

Vědecko-výzkumná a publikační 
činnost PhDr. Jaroslava Resky, CSc., má 
široký záběr, přesahuje několik tisíc stran 
(monografie, učebnice, slovníky, odborné 
stati, recenze, úvahy ad.). Věnoval se ling-
vodidaktickým otázkám: temporalitě ho-
vorové španělštiny, souslednosti časové 
ve španělském subjunktivu či přímé řeči, 
otázkám překladu,  stylistice slovanských 
jazyků, komparaci syntaktických struk-
tur španělštiny a češtiny a mnoha dalším. 
V posledním desetiletí aktivního působe-
ní na akademické půdě byla jeho vědecká 
činnost zaměřena zejména na román 
Don Quijote de la Mancha (srovnání 
českých překladů díla, přijetí díla v čes-
kých zemích). Na toto téma publikoval 
několik článků v domácích i zahraničních

časopisech (Německo, Polsko, Španělsko)
a přednášel na zahraničních konferencích.

Jaroslav Reska byl mimořádně ak-
tivní i v jiných oblastech na fakultě: 
v přednáškové činnosti pro Univerzitu 
třetího věku Ostravské univerzity, v in-
terních grantových soutěžích; byl rov-
něž spoluautorem dvou distančních opor 
k překladovým cvičením. S Univerzi- 
tou v Barceloně spolupracoval na špa-
nělském frazeologickém slovníku.

Jaroslav Reska byl neúnavným 
propagátorem hispanistiky v Čechách 
a na Moravě, s precizností a důsledností 
sobě vlastními mapoval historii naší 
hispanistiky a o jejím vývoji publiko-
val  několik statí. V centru jeho pozor-
nosti stála vždy především ostravská 
hispanistika, na jejímž vzniku a dalším 
zdárném rozvoji měl obrovský podíl. 
Za dobu svého působení zde vychoval 
několik desítek hispanistů zapálených
pro obor, jejichž práce se umisťovaly 
na předních místech v různých 
soutěžích, mj. v Premio Iberoameri-
cano. Byl prvním garantem nyní již 
tradičních studentských vědeckých 
konferencí na katedře. Jeho zásluhou 
byl při příležitosti 10. výročí vzni-
ku oddělení španělštiny na Ostrav-
ské univerzitě (2004) zorganizován 
mimořádně úspěšný Týden španělské 
kultury. Nelze nepřipomenout výstavu 
obrazů Ladislava Dryáka s quijotov-
skou tematikou k 400. výročí vydání 
1. dílu románu Don Quijote (2005), 
rovněž konanou zásluhou J. Resky. 
Za zprostředkování darů originál-
ních obrazů a kreseb tohoto česko-
německého malíře a za přenechání 
vlastní bohaté knihovny katedře ro-
manistiky patří Jaroslavu Reskovi náš 
obrovský dík. 

Jaroslav Reska byl člověk a spolu-
pracovník, na něhož se nezapomíná. 
Vědecky přesný, zaujatý pro věc, pra-
covitý a spolehlivý, galantní, vřelý, ko-
rektní, vždy usměvavý, ochoten pomo-
ci jak svým kolegům, tak všem svým 
studentům bez výjimky. 

Zanechal výraznou stopu v historii 
katedry romanistiky Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě. Takto 
zůstane navždy zapsán v našich srdcích.

 Jana VESELÁ

5. března nás navždy opustil náš kolega, 
spoluzakladatel katedry romanistiky 
FF OU, hispanista PhDr. Jaroslav Reska, 
CSc. Na katedře romanistiky působil od 
jejího ustavení v roce 1993 až do roku 
2006. Byl spoluzakladatelem španělské 
sekce a jejího prvního oboru v rámci 
bakalářského studijního programu 
Španělský jazyk pro hospodářskou sféru 
a cestovní ruch (akreditován do roku 
2010, dnes s názvem Španělština ve sfé-
ře podnikání). 

Jako odborný asistent s vědeckou 
hodností CSc. se pedagogicky u- 
platňoval ve studiu  bakalářském i ma-
gisterském. Byl didaktikem pro 
španělský jazyk a vedoucím pedago-
gické praxe v oddělení španělštiny. Vedl 
semináře didaktiky, překladová cvičení 
a práci s textem, přednášel profesní 
a jazykovou etiketu, vedl bakalářské 
a diplomové práce a byl členem 
zkušebních komisí.

Jaroslav Reska absolvoval obory 
španělština – ruština na Filozofické fa-
kultě Univerzity Palackého v Olomouci 
(1956) a později se zaměřil i na studium
polštiny. Po krátké, ale na zkušenosti 
bohaté etapě v zahraničním obchodu 
v Praze přešel na základě konkursu na
mateřskou univerzitu, tj. na Filozofic-
kou fakultu Univerzity Palackého v Olo- 
mouci, kde přednášel španělskou gra-

* 29.7.1932 – † 5. 3. 2014
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historik a pedagog.
V roce 1999 absolvoval na Filozofické 

fakultě Ostravské univerzity dvouo-
borové magisterské studium jazyk 
německý – dějepis pro střední školy. Po 
„odkroucení“ osmnáctiměsíční civil-
ní služby v Galerii výtvarného umění 
v Ostravě začal vyučovat německý 
jazyk a dějepis na soukromém gym-
náziu v Ostravě. Nyní působí jako 
středoškolský pedagog na Gymnáziu 
a obchodní akademii v Orlové-Lutyni. 

Odborně se náš absolvent za-
bývá regální a imperiální ikonografií, 
středověkou každodenností a umě-
leckými díly jako pramenem k pozná- 
ní života a myšlení středověkého 
člověka. Jeho spolupráce s Galerií výt-
varného umění v Ostravě a s Ostrav-
ským muzeem je velmi plodná. Doposud 
připravil tři samostatné výstavy fak-
similií středověkých manuskriptů: 

nový, fascinující svět, jemuž se stále 
snažím víc a víc porozumět. Gotická 
katedrála je pro mě jedinečným mé-
diem, které svým speciálním jazykem 
promlouvá i k lidem 21. století. Velký 
vliv na mne měli a mají také mnozí 
historici středověku, především 
pak jejich práce. Nemohu jmeno-
vat všechny, tak uvedu alespoň čtyři, 
dva zahraniční a dva české. Prvním je 
bezpochyby světoznámý medievista 
Jacques Le Goff, jehož Kultura stře-

dověké Evropy, která u nás vyšla po-
prvé začátkem 90. let minulého 
století, mě ve své době ohromila. Na-
psal ale i řadu mnohem zásadnějších 
knih, za všechny zmíním a zároveň 
doporučuji Svatého Ludvíka. Dalším 
historikem, který mi svým způsobem 
otevřel oči, je Michel Pastoureau. 
Díky němu jsem začal zcela jinak 
vnímat svět zvířat ve středověku a in-
spirující jsou i jeho práce o dějinách 
barev. Z prací českých medievistů mě

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ V.
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Mgr. Marek Zágora,

  Mgr. Marek Zágora.                     Foto: archiv autora

Krása a tajemství středověkých rukopisů (GVUO, 2010), Krása a tajemství středověkých rukopisů II. (GVUO, 2012) a Krása 
podzimu středověku (GVUO, 2013), na nichž představil široké veřejnosti vybrané skvosty středověké knižní malby. Autor-
sky se spolupodílel na katalogu ke dvěma výstavám: Král, který létal (Ostravské muzeum, 2010-2011) a Cesta ke Zlaté bule 
sicilské (Ostravské muzeum, 2012). Ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě připravil minicyklus přednášek jako 
doprovodný program k mezinárodnímu výstavnímu projektu Europa Jagellonica 1386-1572 o umění a kultuře ve střední 
Evropě za vlády Jagellonců (2012). 
     Významná a velmi záslužná je Markova přednášková činnost: přednáší v Galerii výtvarného umění (cyklus Umělecké 
dílo jako pramen poznání života ve středověku), v antikvariátu a klubu Fiducia, ve Frýdku-Místku, spolupracuje s Klubem 
Muzea Těšínska v Českém Těšíně -  a každoročně přednáší i pro studenty historie Karlovy univerzity v Praze. Od roku 
2009 je hlavním redaktorem serveru www.stavitele-katedral.cz, kde publikuje texty s tematikou středověku, středověkého 
a renesančního umění. 
     Velmi nás těší, že máme takové absolventy!!! Znovu se potvrzuje, jakou důležitost mělo založení humanitní fakulty 
v Ostravě, jejíž absolventi v Ostravě zůstávají.
    Již více než rok připravuje Marek první stranu Listů FF: EVROPA !!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ.  Za tuto záslužnou práci, 
kterou vykonává zdarma, jen z úcty ke své alma mater, mu patří naše srdečné poděkování!
                                                                                                                                  Eva MRHAČOVÁ

Marku, čím/kým byl ovlivněn Váš 
zájem o život, myšlení a kulturu 
středověku? 

Původně jsem se nejv íce zajímal 
o dějiny starověkého Řecka a věnoval 
se kupř. problematice postavení žen 
ve starořecké společnosti. Středověk 
mě rovněž zajímal, ale zcela mě 
pohltil až poté, co jsem navštívil 
několik francouzských gotických ka-
tedrál. Otevřel se přede mnou zcela 
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ovlivňují díla profesora Františka 
Šmahela. Jeho Cesta Karla IV. do Fran-
cie mě kupř. ještě více přiměla vě-
novat se panovnické ikonografii a Di-
ví lidé v imaginaci pozdního středově-
ku dokážou oslovit nejen odborníky,
ale i širokou veřejnost. A na závěr 
nesmím zapomenout Martina Ne-
jedlého, jehož fenomenální studie 
a knihy o středověkých písemných 
pramenech jsou jednou velkou in-
spirací. Z jeho prací vřele doporučuji 
Středověký mýtus o víle Meluzíně a ro-
dová pověst Lucemburků.

Máte “svého” malíře/sochaře?

Líbí se mi mnoho uměleckých děl 
a řeknu-li, že mám pouze jednoho 
oblíbeného umělce, tak bych lhal. 
Mám mnoho oblíbenců, z jejichž díla 
se líbí více obrazů či soch. Patří mezi 
ně kupř. Albrecht Dürer, Jan van Eyck 
či Jacques Louis David. Ve výčtu by se 
dalo pokračovat. Např. u Leonarda da 
Vinciho mám nejraději jeho kresby. 
V poslední době hodně času věnuji 
středověkým rukopisům a tady si do-
volím zmínit hned autory tři. Jsou 
jimi bratři z Limburka (Hermann, Paul 
a Johan), kteří pracovali pro jednoho 
z největších bibliofilů středověku 
Jana, vévodu z Berry. Vrcholem je-
jich tvorby jsou proslulé Přebohaté 
hodinky vévody z Berry (Les Très 
Riches Heures du Duc de Berry), 
manuskript, který bohužel neměli 
čas dokončit. Na jeho výzdobě pra-
covali od roku 1413 do roku 1416, ru-
kopis samotný byl pak dokončen až 
v 80. letech 15. století, přesto je jejich 
vliv znát i na mladších iluminacích. 
Úchvatné jsou především úvodní mi-
niatury měsíců kalendáře, na nichž je 
zachycen život ve Francii na počátku 
15. věku. I proto jsem pro Galerii vý-
tvarného umění v Ostravě připravil 
výstavu nazvanou Krása podzimu 
středověku, na níž jsem mimo jiné 
vystavil faksimile všech dvanácti listů 
kalendáře. Jsem rád, že jsem je mohl 
představit širší veřejnosti. Iluminace 

bratří z Limburka jsou skutečně nád-
herné!

Vaše slova plně potvrzuji, výstavu 
jsem navštívila a byla nadšena! Ne-
jen samotnou výstavou, ale i tím, jak 
ji připravil – náš absolvent!

Přibližte čtenáři Listů FF Váš server 
www.stavitele-katedral.cz

Stavitelé katedrál je název série pub-
likací, jejímž duchovním otcem, au-
torem a vydavatelem v jedné osobě je 
kunsthistorik a výtvarný kritik Peter 
Kováč z Prahy. Před léty jsem si kou-
pil první svazek věnovaný katedrále 
v Chartres a netrpělivě jsem čekal na 
další o pařížské Sainte-Chapelle. Ten 
vyšel v roce 2009 a autor zároveň začal 
provozovat nekomerční informační 
server www.stavitele-katedral.cz, je-
hož součástí bylo i přihlášení do Klu-
bu přátel stavitelů katedrál. Tak jsem 
se přihlásil a navíc jsem zmínil, že 
se rovněž věnuji středověku. Záhy se 
mi Peter Kováč ozval, zda bych na strán-
kách nechtěl také něco uveřejnit. 
Poslal jsem mu proto několik textů, 
které se líbily. Po několika měsících 
jsem se stal hlavním redaktorem a le- 
tos oslaví naše stránky již pět let od 
svého spuštění. Na stránkách recen-
zujeme umělecké a kulturně his-
torické výstavy u nás i v zahraničí, 
dále literaturu týkající se středověku, 
středověkého a renesančního umění 
v češtině, slovenštině, polštině, 
němčině a angličtině. Píšeme i četné 
články a studie. Některé příspěvky 
uveřejňujeme také v angličtině a něm-
čině, protože máme docela dost 
čtenářů i v zahraničí. Já např. 
pravidelně uveřejňuji texty o známých 
a neznámých vyobrazeních českých 
panovníků ve středověku. Beru je 
jako přípravu na větší studie. Měsíčně 
napíšu a uveřejním kolem deseti 
různě dlouhých textů. Letos začínáme 
pořádat i speciální exkurze pro naše 
internetové čtenáře, např. v březnu 
se uskutečnila tříhodinová komento-

vaná prohlídka sbírky středověkého 
umění v Anežském klášteře v Praze. 
Díky práci pro tento server jsem se 
setkal s řadou zajímavých osobností 
a dostal se k literatuře, která u nás 
není ani v některých specializovaných 
knihovnách.

Na koho ze svých učitelů (stře-
doškolských/vysokoškolských) máte 
nejhezčí vzpomínky/ kdo Vám dal 
nejvíc?

Z mých pedagogů měl na mne největší 
vliv můj třídní učitel na druhém stupni 
základní školy. Vedle ruštiny mě učil 
zeměpis a ten jsem chtěl také původně 
studovat v kombinaci s dějepisem. 
Nakonec to všechno dopadlo jinak, 
ale nelituji. Na vysoké škole mě svým 
způsobem ovlivnil např. tehdy ještě do- 
cent, nyní již profesor Tomáš Krejčík, 
který nám, po poznání dychtícím 
studentům, doporučoval zajímavou 
literaturu. Dodnes si vzpomínám, jak 
nám doporučil Gurevičovy Kategorie 
středověké kultury, knihu, kterou by 
si měl určitě přečíst každý zájemce 
o středověk.

Co soudíte o kulturním “podhoubí” 
Ostravy ?

Kulturní „podhoubí“ Ostravy existuje 
a co se kultury týče, tak Ostrava žije!!! 
Je dobře, že se pořádá velké množství 
akcí (výstav, divadelních představe-
ní, koncertů, přednášek, besed), kte-
ré mohou oslovit a hlavně oslovu-
jí širokou veřejnost nejen z Ostravy,
ale i širokého okolí. Jsem rád, že 
svým způsobem i já přispívám do této 
oblasti. Posluchači mých přednášek 
mají často plné diáře různých akcí 
a přemýšlejí, kterým dát přednost. 
Ostrava je kulturním městem a je dob-
ře, že si to začali uvědomovat i v jiných 
částech naší republiky, zejména pak 
v Praze. Doufejme, že tomu tak bude 
i nadále…

                     Za rozhovor poděkovala 
Eva MRHACOVA
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V měsíci únoru dostal rektor OU, prof. Močkoř, DrSc.,  dopis  od pana MUDr. Zdeňka Novotného, ředitele 
Dětského centra Domeček – kojeneckého ústavu,  v němž se pan ředitel velmi pochvalně vyjadřuje o práci a akti-
vitách tří našich studentek. Z dopisu otiskujeme:

Vážený pane rektore,
na Vaší filozofické fakultě studují obor Management v neziskovém sektoru 3 dívenky: Nikola Kramárová, Hana Řežábová 
a Erika Něničková. Byly u nás v kojeneckém ústavu na praxi a slíbily mi, že „něco“ pro naše děti udělají. Fascinovaly mne tím, 
že nezůstalo pouze u slibů, ale že dokázaly v rámci své aktivity, kterou nazývají „Pošli to dál“, nasbírat obrovské kvantum 
obnošeného šatstva a uspořádat bazar, kde se nashromážděné oblečení prodávalo. Vše bylo v jejich režii. Nikdo jim nepo-
máhal. Při bazaru, uspořádaném počátkem prosince, shromáždily sumu 28 000 Kč a po dohodě s námi zakoupily baby-
senzory (přístroje na hlídání dětí, které alarmují, když dítě přestane dýchat). Kromě toho nakoupily rehabilitační pomůcky 
a dnes vše donesly k nám do dětského centra.

Viděl jsem jejich radost z dobrého skutku, který vykonaly. Tato událost mne přesvědčila, že to s tou dnešní mládeží 
opravdu není tak špatné. 

Proč Vám to, pane rektore, píši? Chci poděkovat i Vám, pedagogům, protože i Vy máte podíl na formování těchto dívek. 
Práce s mladými lidmi má, jak je vidět, smysl.  Mějme, prosím, společnou radost z aktivity těchto skvělých studentek.

                                                                                                                                     
  MUDr. Zdeněk Novotný,

                                                                                                                ředitel Dětského centra Ostrava

Takovýto dopis vždy potěší, obzvlášť v dnešní době. Snahou každého z nás by mělo být pomáhat lidem v nouzi.  A s tímto 
krédem se naše studentky ztotožnily. Prokázaly dobrou vůli i nezměrnou snahu pomoci. Věřím, že svými činy ukázaly ces-
tu dalším. 

                                                                                      Prof. PhDr. Aleš Zářický,
                                                                                      děkan FF OU

Členové katedry sociologie na cestě na Ukrajinu…

   Donbas Aréna. Nicole Horáková, Iryna Sykorskaja, Jan Kajfosz            
            Foto: archiv autora

Zprávy z Ukrajiny jsou znepokojivé 
a situace je nepřehledná. Kyjevská 
revoluce z Majdanu změnila poli-
tickou konstelaci v této zemi a postoj 
ruského státu k poslednímu vývoji 
zatím není jasný. Přestože masmédia 
v západních zemích vytvářela dojem 
nebezpečí a obrazy z Ukrajiny nebyly 
příliš lákavé, rozhodli se členové ka-
tedry sociologie Filozofické fakulty 
OU, dr. Nicole Horáková a dr hab. Jan 
Kajfosz, přijmout pozvání na konfe-
renci do Doněcka, kterou uspořádala 
na partnerské univerzitě Doneckij go-
sudarstvennyj universitet upravlenija 
tamní katedra sociologie. Konference 
k tematice sociálních problémů, ze-
jména z oblasti sociologie manage-
mentu, se konala dne 28. 2. 2014 ve spo-
lupráci s asociací sociologů na Ukra-
jině. Po úvodních referátech v plénu 
pokračovala jednání odpolední prací 
v sekcích a byla ukončena galave-
čerem. Referáty tematicky obsáhly



velké spektrum klíčových otázek od 
vztahů mezi administrativou a lokál-
ními samosprávami přes problémy 
na pracovním trhu až po personální 
bezpečnost a personalistiku  jako 
takovou. Všechny referáty se  přímo 
či nepřímo dotýkaly nejnovějších 
událostí a ukrajinští sociologové vřele 
diskutovali aktuální politickou si-
tuaci v zemi, jakož i její dopady na bu-
doucnost jejích obyvatel. Padala vel-
mi otevřená slova, jednání bylo do-
provázeno pronikavými analýzami 
současného vývoje ve státě i v re-
gionu, a to ze sociologického hledis-
ka. V diskusi přišla nakonec řada i na 
osobní zkušenosti a s nimi související 
mínění. 
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Členové katedry sociologie na cestě na Ukrajinu…
Pro nás jako členy katedry sociolo- 

gie bylo velice cenné seznámit se bez- 
prostředně s názory ukrajinských 
kolegů a získat tak do značné míry 
přímý, mediálně nezprostředkovaný 
obraz tamních událostí. Neméně zají-
mavé byly rozbory různých jevů sou-
visejících mezi jiným s aktuální poli-
tickou a společenskou situací na Ukra-
jině. Přes drobné jazykové bariéry, 
které jsme byli nuceni překonávat, 
jsme tak dostali možnost proniknout 
do lokálních úhlů pohledů na danou 
tematiku. Návštěva v Doněcku se-
stávala nejenom ze samotné práce, ale 
i z kulturního programu, který pro nás 
připravili členové tamní katedry soci-
ologie. Mimo jiné jsme si mohli pro-

hlédnout moderní fotbalový stadion 
Donbas aréna, kde se hrál evropský 
šampionát v roce 2012, a stejně tak malé, 
ale hezké muzeum fotbalového klubu 
Shakhtar Donetsk, který má kromě 
významově stejného názvu (horník) i po- 
dobnou historii jako Baník Ostrava. 
Kromě toho jsme viděli centrum 
města, byli svědky proruské demon-
strace, zdaleka ne masové, a užili si ve- 
černí balet Louskáček. 

Návštěva v Doněcku byla neje-
nom zajímavou zkušeností, ale zá-
roveň přispěla k upevnění vztahů 
a kooperace mezi FF OU a univerzi-
tou v Doněcku.

 
 Nicole HORÁKOVÁ, Jan KAJFOSZ

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

Dějiny české sociologie 
Zdeněk R. Nešpor a kol. - 27.3.2014

Obsáhlá publikace přináší první komplexní zpracování vývoje české sociologie od jejích počátků v 19. století 
do současnosti. Ukazuje proměny teoretických, metodologických a ideových paradigmat v jejich oborovém i ce-
lospolečenském kontextu. Dějiny české sociologie, která ve 20. století prošla řadou prudkých vzestupů i strmých pádů, 
nelze totiž oddělit od vývoje celé české společnosti. Sociologie naopak mnohdy představovala jeho esenci a na je-
jím budování se ostatně podílely čelné osobnosti českého veřejného života, včetně prezidentů T. G. Masaryka 
a Edvarda Beneše. Sociologický ráz měly i některé úvahy Václava Havla. To naneštěstí neznamená, že by sociologie pro 
většinu občanů dnes představovala něco víc než různé ankety a výzkumy veřejného mínění. Autoři knihy se kriticky 
vyrovnávají i  s touto skutečností a snaží se ukázat, proč současná česká sociologie přes nikdy nebývalou podporu 
nedosahuje lepších výsledků.

Vázaná, 668 str., ISBN:978-80-200-2355-1, EAN:9788020023551, DPC 695 Kč

http://www.academia.cz/dejiny-ceske-sociologie.html

Vlčí dítě 
Ingeborg Jacobsová - 25.3.2014

Co všechno zažila Liesabeth Ottová, Němka z Východních Prus, která se po válce v sedmi letech ztratila zbytku své 
rodiny? Ocitla se v Litvě, toulala se po kraji, žebrala, kradla nebo vypomáhala u sedláků. Protloukala se stejně jako 
mnoho jiných německých „vlčích dětí“, které v důsledku války přišly o rodiče a skončily jako bezprizorní v Litvě, 
Lotyšsku či Bělorusku. Vyhnula se transportům zbylých Němců z těchto končin do sovětské zóny Německa, následoval 
dětský nápravný tábor, lágr pro dospělé, život na Sibiři až po finální zakotvení v Německu. Otevřený a dramatický 
příběh v ich-formě o tom, jak Liesabeth hledá své kořeny, domov, rodinu. Vychází v edici Paměť.

Vázaná, 312 str., ISBN:978-80-200-2339-1, EAN:9788020023391, DPC 355 Kč

http://www.academia.cz/vlci-dite.html
                                  Vybrala Eva MRHAČOVÁ
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V letech 2003-2012 padlo v Česku k zemi 
přes 150 000 stromů,  často zdravých 
a krásných (nejvíc na jihu Čech a na 
Liberecku, nejméně v Moravskoslezském 
kraji). Nevládní organizace Arnika, o je-
jíž činnosti jsme vás informovali v mi-
nulém čísle Listů FF, iniciovala proto 
petici Zachraňme stromy, požadující ze 
zákona lepší ochranu stromů v krajině 
a ve městě. I díky této iniciativě, kterou 
podpořilo přes třicet tisíc občanů, se po-
dařilo prosadit novelu zákona (platná

ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ 
(na závěr miniseriálu o stromech)

PÉČE O STROMY
od 15. 7. 2013), podle níž se zpřísňuje 
ochrana alejí i solitérních stromů. Nelze 
je již bez povolení kácet.

Orgán ochrany přírody může pro-
hlásit mimořádně významné stromy 
i stromořadí za památné a ty je zaká-
záno jakkoli poškozovat. Každý z těch- 
to stromů má vymezeno kruhové 
ochranné pásmo a je označen státním 
znakem ČR.

Na území města Ostravy bylo 
vyhlášeno celkem 39 chráněných pa-

mátných stromů; na území městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
kde je etablována i naše filozofická 
fakulta, se jich nachází celkem šest, 
vesměs 80-letých: 4 platany javorolisté 
(v ulicích Poděbradova, Sokolská, Vo-
janova a v prostoru za hlavním vcho-
dem výstaviště Černá louka), buk lesní 
červenolistý na ul. 30. dubna a dub letní 
v Komenského sadech.

Eva MRHAČOVÁ

Dub letní (Komenského sady).
Fotografie převzaty z webu městské části Moravská Ostrava 
a Přívoz (http://www.moap.cz).

Buk červenolistý (ul. 30. dubna) .

Vážené čtenářstvo Listů FF, věříme, že Vás seriál o stro-
mech, otiskovaný zde od podzimu 2013, zaujal a že jste 
se stali ochránci těchto mlčenlivých svědků našeho 
života. Věříme, že jste zasadili/zasadíte svůj  „životní 
strom“, který jednou předáte do opatrování svým 
potomkům.
                                                   
             Redakce LISTŮ FF

Informace najdete na: www.arnika.org/stromy 


