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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ITÁLII
Zakladatelem raně renesanční architektury ve Florencii, nazývané hlavním
městem renesance, byl Filippo Brunelleschi (1377-1446), zlatník, sochař a také teoretik. Po svém neúspěchu v soutěži na bronzové dveře florentského
baptisteria v roce 1401 odjel do Říma,
kde se věnoval studiu antických památek. Zpět do Florencie se vrátil v roce
1418, aby navrhl kupoli florentského dómu Santa Maria del Fiore. Dvouplášťovou osmibokou kupoli postavil z cihel
bez lešení v letech 1420-1434. Její šířka
činí 41,97 m, pro srovnání: kupole chrámu sv. Petra ve Vatikánu je o 60 cm širší.
Brunelleschi je také autorem projektu prvního sirotčince v Evropě, Ospedale
degli Innocenti na Piazza Santissima
Annunziata ve Florencii. Stavba byla
zahájena v roce 1419, sám Brunelleschi
na ní pracoval do roku 1427. Vedou se
spory o to, co ze současné stavby je jeho
dílem. Určitě postavil nádherné vnější
nádvoří, dlouhé 71 metrů a skládající se
z devíti oblouků.
Na Brunelleschiho styl navázal
Michelozzo Michelozzi (1396-1472),
jenž projektoval jedinečný palác Medici-Riccardi ve Florencii, který uchvacuje nejen svou architekturou, ale i skvostnou vnitřní výzdobou. Jeho současníkem byl všeumělec Leone Battista Alberti (1404-1472), který své stavby pouze projektoval a jejich postavení nechal na jiných stavitelích. Jeho
nejvýznamnějším dílem je bezpochyby
florentský palác Ruccelai, jehož průčelí
vůbec poprvé ovládají antické řády rytmem vertikál.

Mezi nejvýznamnější architekty
vrcholné renesance patřil Donato
Bramante (1444-1514), jenž pracoval
především pro římské papeže. Mezi
jeho nejzajímavější díla patří návrh
Svaté chýše (Santa Casa) v Loretu. Santa
Casa, údajný dům Panny Marie byl
podle legendy převezen z Nazaretu do
Itálie, kde dnes stojí v bazilice, která
kolem něj byla postavena. Kamenná
podoba Svaté chýše se zdála být příliš
prostá, a proto byla obestavěna bohatě
zdobeným mramorovým „obalem“ podle Bramanteho návrhu (1509).
Své hlavní dílo, novostavbu chrámu
sv. Petra, navrhl Bramante jako centrální stavbu na půdorysu řeckého kříže
se čtyřmi malými kupolemi, velkou
střední kupolí a průčelí měly zdobit dvě

věže. Hlavní kupole byla inspirována
Brunelleschiho florentskou kupolí.
Stavba byla zahájena v roce 1505, ale do
Bramanteho smrti příliš nepokročila.
Po jeho smrti se vystřídali na stavbě
další architekti, kupř. Raffael Santi.
Roku 1547 byl papežem Pavlem III.
pověřen vedením této stavby slavný Michelangelo Buonarroti (1475-1564),
který se vrátil k původní Bramantově
koncepci, ale na rozdíl od něj počítal
pouze s jedinou majestátní kupolí. Za
jeho života byla bazilika dostavěna až
k tamburu a byl vytvořen model kupole, kterou však dokončili až Michelangelovi nástupci na konci 16. století.
Nový chrám sv. Petra byl dokončen a vysvěcen roku 1629.
Marek ZÁGORA

Kupole chrámu sv. Petra, Řím 			

Všechna fota: archiv autora
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Dóm Santa Maria del Fiore, Florencie		

Palazzo Ruccelai, Florencie				

Palazzo Medici-Riccardi, Florencie
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO

Typologie vybraných druhů těžních věží
Těžba uhlí byla pro ostravskou oblast
zásadním mezníkem v jejím vývoji,
nejen že s rozvíjejícím se průmyslem
přibývalo obyvatel, ale docházelo také
k radikální proměně města Ostravy
a okolních obcí, v nichž se nacházela
důlní díla.
Asi nevýraznějšími symboly těžby
uhlí se staly těžní věže, které začaly
vytvářet pohledové dominanty, ale byly
také znakem rozsáhlého dolování uhlí.
Těžní věže se obvykle nacházely v centru povrchových staveb dolů a byly
postaveny nad centrem ústí důlní jámy.
Sloužily k dopravě do podzemí a zpět
na povrch, přičemž využívaly těžní kola
(lanovice), která usměrňovala pohyb
lan od těžního stroje až do jámy.
Vývoj těžních věží byl závislý na pokrocích v dolování a je možné se setkat
s jejich rozličnými typy, na jejichž
vzhled měly vliv nové technologie a materiály, ale také hloubka jam. Se zvětšující se hloubkou pak rostla i výška
věží a požadavky na jejich nosnost a bezpečnost, v případě utržení lan.
Od čtyřicátých let 19. století je
možné se v Ostravsko-karvinském
revíru setkat se zděnými jámovými
budovami, které zastávaly funkci
podpěrné konstrukce, nesoucí nad jámou těžní lanovice, umístěné v krovu
střechy. Lana byla většinou navíjena
pomaluběžným parním těžním strojem. Při navíjení docházelo k velkému
zatížení a v důsledku toho bylo třeba
robustnější konstrukce lanovic a jámových stolic. Jak se zvyšovala jejich
tíha, bylo třeba zmohutňovat nosné
zdivo a nosníky.
Se zvyšujícími se požadavky na hloubku jámy a zvětšováním výkonnosti dolů
v důsledku instalace efektivnějších
těžních zařízení, přestávalo zdivo z důvodu poškozování vysokými tlaky a otřesy jako opora vyhovovat. Lanovice
začaly být proto umísťovány na samostatné dřevěné jámové stolice, které
byly nyní odloučeny od jámových budov. Vznikly tak dřevěné věže pyramidového tvaru.
V roce 1878 došlo k vystavění první
dřevěné věže vzpěrového tvaru, jejíž kon-
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Víceúčelový stavební kompakt na dole 10 (Jindřich) v Moravské Ostravě. Výřez
plánu stavby, rok 1853. Příčný řez. Stavební kompakt zahrnuje jámovou budovu
s parním čerpadlem, strojovnou s parním těžním strojem, kovárnu a havířskou
zápisnu.
		
Zdroj: Archiv OKD, a.s.

Střešní dřevěná konstrukce zděné jámové budovy s lanovicemi na dole č. 10
(Jindřich) v Moravské Ostravě. Výřez plánu stavby, rok 1853
					
Zdroj: Archiv OKD, a.s.
strukce byla zdokonalena a doplněna o
boční vzpěru postavenou směrem k těžnímu stroji. Díky vzpěrám se konstrukce věže staly odolnějšími proti
tahu těžních lan a zároveň bylo možno
zeštíhlit dřevěnou hranici a docílit tak
úspory dřeva.
V průběhu let docházelo k čím dál
hlubšímu dolování a používání výkon-

nějších strojů, dřevěný konstrukční
materiál tak přestal vyhovovat a v případě požáru hrozilo úplné zničení
dřevěné těžní stolice, jako např. v roce
1873 na dole Jindřich. Dřevěná stolice
zde byla nahrazena ocelovou konstrukcí a vznikla tak první věž tohoto
druhu v OKR, tento typ lze považovat
za první stupeň vývoje ocelových těž-
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Typologie vybraných druhů těžních věží
nosná konstrukce byla tvořena čtyřmi
ocelovými sloupy a stěny věží byly
vyzděny cihlami. Nakonec se u nich
uplatnila konstrukce železobetonová
a těžní věže dosáhly výšky až 100
metrů.
Z nastíněných faktů je patrné, že
vývoj a vzhled těžních věží byl závislý na několika faktorech. Jednalo se
především o technologický vývoj, efektivitu těžby, objem vytěženého materiálu a s tím spojené možné zvyšování
hloubky těžních jam. Těžní věže byly
ryze účelovými stavbami, ale jejich
vzhled byl i díky jejich výšce natolik
výrazný, že se stal typickým pro konkrétní těžební lokality.
Důl Louise (30. léta 20. st.). Roku 1946 přejmenován na Důl Generál Jeremenko.
		
				
Foto: archiv autora
ních věží, jejichž výška se pohybovala
mezi 12 až 20 metry.
Ocelové těžní věže druhého vývojového stupně byly většinou budovány
na nových dolech nebo v rámci rekonstrukcí, především na konci 19. a na počátku 20. století. Jednalo se o věže,
které dosahovaly výšky 20-30 metrů.
V období po vzniku první republiky se pak naplno prosadily těžní
věže třetího vývojového stupně,
jejichž ocelová konstrukce byla oproti
předchozímu typu zesílena a samotná
věž pak dosahovala větší výšky až 50
metrů. Tyto věže byly stavěny ve vzpěrovém příhradovém provedení s nýtovanými spoji.
Po druhé světové válce vzniklo
několik dalších typů těžních věží, které
byly budovány ve svařovaném provedení, a to v jednostranném nebo oboustranném vzpěrovém tvaru, ve tvaru
písmene T nebo typu Walsum.
Ve třicátých letech 20. století byly
v německém Duisburgu postaveny
těžní věže typu Walsum, které jsou bez
vzpěr a jejich těžní stroje mají pozemní
umístění u paty věže, po obou protilehlých stranách. V hlavě pak bylo instalováno skipové provedení lanovic.
Věže se strojovnou v hlavě, tzv. kladivové věže jsou typické svým tvarem
do písmene T a kladivovým vzhledem.
Tyto věže jsou bez vzpěr a jejich ocelové konstrukce dosahují výšky 45 až 70
metrů.

Klára ŚVÁBOVÁ
studentka FF

Dalším typem věží charakteristických svým tvarem jsou těžní věže
hranolového tvaru. Jednalo se o ocelové věže tvaru vysokého hranolu. Jejich

Ocelová těžní věž pyramidového tvaru s jámovou budovou. Důl Vilém v Polské
Ostravě, r. 1890. 		
Foto: Fr. ČAPEK ( 1929)
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VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH PARTNERSKÝCH
UNIVERZITÁCH V.
Prof. PhDr. SVATAVA URBANOVÁ
Svatava Urbanová (*1946), literární historička a teoretička, je univerzitní profesorka na katedře české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Zastává funkci vedoucí této katedry
a ředitelky Ústavu pro regionální studia. Odborně
se zabývá především českou literaturou, kulturou
a uměním, vztahem obrazu a textu, aktuálními
komunikačními okruhy literatury a umění. Je autorkou řady knih a odborných studií, zvláště z oblasti
literatury pro děti a mládež (Meandry a metamorfózy dětské literatury, 2003; Sedm klíčů k otevření
literatury pro děti a mládež 90. let XX. století, 2004;
Pohyby / Movimientos, 2010; Figury a figurace, 2010;
Dialogy Ivy Procházkové, 2012) a dále z oblasti moderní české literatury (Souřadnice míst, 2003). Cenné
jsou zejména výsledky jejího rozsáhlého sociologického výzkumu o recepci literatury na Ostravsku, který proběhl v 80. a 90. letech (Region bez hranic, 2001).
Spolu s I. Málkovou připravila Literární slovník severní Moravy a Slezska (2001), napsala stovky hesel
pro nejrůznější lexikografické projekty, naposled pro
Kulturně-historickou encyklopedii českého Slezska a severovýchodní Moravy (2013), o jejímž slavnostním
křtu podáváme informaci v tomto čísle Listů. PodíProf. PhDr. SVATAVA URBANOVÁ
lela se na vzniku dílčích kapitol v reprezentativních
literárněhistorických pracích (Dějiny české literatury
1945 - 1989, red. P. Janoušek, 1997, 1998; Dějiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960, red. Z. Stanislavová
a kol., 2010) a na dalších kolektivních monografiích a literárních kompendiích. Její zájem o fotografické umění se zrcadlí
v monografii Hledání souvislostí. Podoby a proměny fotografa Zdeňka Stuchlíka (2007).
Prof. Urbanová , druhým oborem hispanistka, se v 90. letech velmi aktivně podílela také na přípravě dalšího filologického
oboru FF OU – španělštiny.
Slovo na závěr medailonku: Svatava Urbanová patří k „rodinnému stříbru“ naší fakulty.
Čtěte pozorně její popis Jak to chodí na univerzitě v Barceloně.
Eva MRHAČOVÁ

JAK TO CHODÍ NA UNIVERZITĚ V BARCELONĚ
Moje cesta do Barcelony byla klikatá.
Vedla přes Madrid, Sevillu a Santander. Po založení hispanistiky na FF
OU jsem se v roce 1994 díky stipendiu
Ministerstva kultury Španělska dostala
do Madridu. Statut hosta pozvaného
králem Juanem Carlosem ze mě učinil
stipendistku naprosto výjimečnou a doklad v podobě identifikačního indexu
působil jako heslo Sezame, otevři se!
Mohla jsem bezplatně a neomezeně
dlouho využívat kulturní a knihovní
fondy v Madridu, měla jsem prominent-
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ní přístup do málo veřejnosti přístupných archivů, institucí a prostor.
Nejdříve mě udivovala pozornost, která
mi byla věnována ze strany personálu,
člověk si ovšem na dobré rychle zvyká,
navíc jsou Španělé vždy v jednání velmi
milí a přátelští, vstřícní a ochotní. Bydlela jsem na prestižní adrese v Calle del
Prado naproti starobylého Atenea, Madridské královské akademie věd, poblíž
Národní knihovny. Všechny galerie byly
na dosah ruky a tím, že jsem byla zvána
na prestižní akce, které jsou mnohým

madridským celebritám celoživotně
nedostupné, spřátelila jsem se s řadou spisovatelů, novinářů a vědců.
Mezi nimi mě tehdy zaujala dr. Carmen Bravo-Villasante, spisovatelka,
překladatelka, která se zabývala literaturou pro děti a mládež, dobře znala
Prahu, spolupracovala s redakcí Zlatého
máje a propagovala všemožně českou
dětskou knihu. Byla předsedkyní
španělské sekce IBBY, nevládní organizace při UNESCU, a protože se téhož
roku konal Světový kongres IBBY v Se-
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JAK TO CHODÍ NA UNIVERZITĚ V BARCELONĚ
ville, domluvily jsme se, že naše příští
setkání bude tam. Vyřídila jsem si
všechny náležitosti, doladila svůj
příspěvek pro jeden z nabízených
workshopů a v říjnu jsem se dopravila
do Sevilly. Tam mě čekalo bolestné
překvapení. Carmen těsně před kongresem zesnula, podlehla mozkové
mrtvici, což všechny její přátele, kolegy
a známé velice zasáhlo, ale také nebývale sblížilo.
Na základě podivných osudových
souvislostí jsem v Seville navázala
další neformální, a troufnu si říci, že
celoživotní kontakty se specialisty, kteří
o mně od Carmen zprostředkovaně
věděli. Kongres konaný pod záštitou
královny Sofie byl organizačně naprosto famózní, navíc se ze všech stran
na mne dívaly obrázky české výtvarnice Květy Pacovské, laureátky Ceny H.
Ch. Andersena, která se ve Španělsku
těší neobyčejné oblibě. Zvláště jsem si
začala rozumět s Isabel Tejerinou Lobo
z Univerzity v Santanderu v Cantabrii,
temperamentní a společensky obratnou doktorkou romanistiky, specialistkou na španělské divadlo a dramatickou výchovu. Když se začal rozvíjet
program Erasmus, byla první, s níž jsem

Univerzita v Barceloně.

			

se domluvila o možné spolupráci, a tak
naší zásluhou se uzavřela bilaterální
smlouva mezi univerzitami v Ostravě
a Santanderu, s oblibou vyhledávaným

Antonio Gaudí: Sagrada Familia, Barcelona

Foto: archiv autorky

Foto: archiv autorky

městem nejen našimi studenty hispanistiky, ale také bohemisty. Právě
tam začal jeden z nich studovat doktorský program. Město Santander v Cantabrii, rozkládající se na pobřeží Atlantiku, je sice geograficky blíže než Santiago de Compostela v Galicii, o kterém
se v jednom z čísel Listů FF zmiňovala
kolegyně dr. Irena Fialová, ale zůstává
přece jen dost vzdálené, a tak když jsem
byla v roce 2005 pozvána přednášet pro
doktorandy na jih do Barcelony, dala
jsem přednost dvouhodinovému letu
z Prahy před celodenním cestováním
do Bilbaa a následně do Santanderu.
Navíc pozvání přišlo od jedné z nejuznávanějších odbornic na literaturu
pro děti a mládež ve španělsky mluvících zemích, od dr. Teresy Colomer z
Univerzity Autonoma v Barceloně. Její
erudované studie, stati, články jsem
mnoho let se zaujetím četla, badatelčin
způsob uvažování mi imponoval také
proto, že se zabývala současností,
přibližně stejnou problematikou,
navíc se v Katalánsku nabízely mnohé
analogie s naší situací po rozdělení
Československa. Trošku jsem se ovšem
obávala, že nebudu všemu rozumět, pro-
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Antonio Gaudí: Casa Batlló, Barcelona
tože v Barceloně je oficiálním jazykem
katalánština. Mimochodem také Teresiny knihy tam vycházejí v katalánském
jazyce, zatímco v Madridu je dostanete
ve španělštině, ale zjistila jsem, že odborníci si nakonec vzájemně rozumějí a lpění na katalánštině, galicijštině apod. koresponduje spíše s autonomností a národní identitou, není záležitostí věcného porozumění. Ostatně jazykové bariéry
v Barceloně nehrozí ani na ulici, v taxících nebo obchodech. Každý se vám snaží porozumět, třebaže 70 % Katalánců se
hlásí ke katalánské národní příslušnosti
a spíše jsou pro samostatnost Katalánie.
Trošku je to složitější s angličtinou,
protože zvláště starší obyvatelé jsou
přesvědčeni, že španělština je světovým
jazykem a pro život stačí. Katalánština je
oficiálním jazykem, kterým jsou psány
všechny informace, nápisy, průvodce,
ale rozumíte mu jako třeba polštině u
nás. Ostatně nejela jsem do Barcelony
jazykově se zdokonalit, ale navázat odborný kontakt, tak trochu „diagnostikovat terén“ v oblasti studia specifické
oblasti kultury a literatury, kterou se zabývám, zjistit, zda pověst o tamější úrovni není jen vytvořeným mýtem.
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Foto: archiv autorky

Realita překročila očekávání. Čekalo
mě seznámení se špičkovým výzkumným týmem Gretel, který vznikl kolem
Teresy Colomer a je unikátní v rámci
španělsky mluvících zemí. Tvoří ho
mezinárodní tým odborníků, zapojeni jsou také mladší badatelé, spolupracuje se s americkými, anglickými,
francouzskými a německými vědci.
Tým se vyznačuje kreativností a výkonností, o čemž svědčí projekty začleněné
do hlavního směru výzkumu celé
univerzity, četnost vydávaných publikací s vysokými náklady, protože
výzkum je tematicky zaměřen tak, že
má celosvětový význam, pracoviště
se ve svém oboru stalo spojnicí mezi
Evropou a Latinskou Amerikou. Existují společné projekty mezi UniversidadAutónoma de Barcelona (UAB) a el
Banco del Libro de Venezuela, které iniciují postgraduální mezinárodní kurzy
Máster studii, pořádají se přednášky,
veřejná čtení, konference pro zájemce
o podporu čtenářství a literatury pro
děti a mládež nejen z řad pedagogů,
vychovatelů a knihovníků, ale také nakladatelských a osvětových pracovníků,
protože se především podporuje přímý

kontakt s knihou, autory a odborníky.
Publikace Teresy Colomer běžně vycházejí v Mexiku, Brazílii, Argentině,
jsou zastoupeny v knihovnických fondech na celém světě. Prostřednictvím
těchto iniciativ spolupracuji například
s argentinským internetovým časopisem EDELIJ (Espacio de Literatura
Infantil y Juvenil) a možná je škoda,
že nevyužívám četnost pozvání do
zámoří.
Vždy si člověk pamatuje, když se
něco děje poprvé. Také moje první
přednáška pro doktorandy UAB byla na
téma Golem v české literatuře a kultuře
a byla diskutována zejména studenty
ze zemí Latinské Ameriky. Tam je golemovská tematika velmi populární
zejména zásluhou Jorga Borgese a jeho
mezinárodně proslulé básně El Golem
a povídek inspirovaných stejnojmenným Meyrinkovým románem (údajně
se autor naučil německy jen proto, aby
si ho mohl přečíst v originále). Studenti doktorského studia jsou zpravidla
členy výzkumných skupin, intenzivně
shromažďují materiál pro své „these“,
protože doktorské práce zde nevznikají jako houby po dešti, jsou mnohosetstránkové, důkladné, vysoce
prestižní, doktorandi přednášejí dílčí závěry svého bádání studentům
běžných studií a kolegům, vystupují na
workshopech, kterých jsem se začala
aktivně zúčastňovat. Jedinečnost
UAB v oblasti výzkumu literatury pro
děti a mládež, čtení a čtenářství je
pochopitelně založena na odborné
autoritě dr. Teresy Colomer, opírá se o
další možnosti spolupráce na dalších
četných barcelonských univerzitách
téměř dvoumilionového města, ale
také o bohatý archivní fond, který je
v něm soustředěn. Druhým esem při
rozhodování, s kým převážně spolupracovat, se stalo Dokumentační
centrum literatury pro děti a mládež
Knihovny Xavier Bengruel v Barceloně.
Kromě nesmírně bohatého fondu,
sahajícího až do středověku, tam najdete nejnovější studie, časopisy, odborné knihy i beletrii doslova z celého
světa a vedle příjemného moderního
prostředí funguje stoprocentně skvělá
knihovnická služba, která vám vyhle-
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JAK TO CHODÍ NA UNIVERZITĚ V BARCELONĚ
dá požadované. Před svou plánovanou
návštěvou například napíši přes internet požadavky a vše mám na místě
ten den připraveno. Několikrát jsem
se při svých pobytech dostala do
nezáviděníhodných situací. Měla jsem
doktorandům a veřejnosti přednášet
o Květě Pacovské u příležitosti jejího
významného životního jubilea a netušila jsem, že zrovna obdržela vysoké
katalánské ocenění za přínos v kultuře
a vyšla jí v Barceloně nová kniha.
Během tří dnů jsem tam ale stačila
všechno nastudovat, doplnit prezentaci, jinak jsem mohla zažít pěkný trapas. Ještě se musím pochlubit, protože
jsem se jednou zcela nečekaně objevila
v centru a zjistila jsem, že moje českošpanělská publikace Pohyby/Movimientos (vydaná na FF OU v Ostravě)
je vystavena ve studovně mezi pozoruhodnými zahraničními publikacemi,
které by neměly uniknout pozornosti.
V dokumentačním archivu jsou mj.
uloženy disertační práce obhájené
na barcelonských univerzitách, které
ale nejsou vydávány knižně. Většinou
musí doktorandi provést rozsáhlý výzkum, který je v dané oblasti metodologicky důkladně promyšlený a musí
být originální přístupem k problematice a zdrojům. Když má student liknavý
přístup, může se mu stát, že mezitím
vyjde ve světě několik knih a on musí
začít psát znovu, neboť tematická podobnost se nepřipouští. Je málo těch,
kteří studium dokončí.
Dokumentační centrum literatury
pro děti a mládež je situováno v prostoru mezi rušným centrem a pamětihodnostmi a Olympijským přístavem,
tou částí zmodernizovaného starého
města, které připomíná architekturu
21. století. Barcelona se může pochlubit nekonečnou řadou architektonických krás. Spatříte zde stejně tak římské
ruiny i masivní gotickou Barcelonskou
katedrálu, kde mezi překrásnými magnóliemi, palmami a pomerančovníky
kejhají husy a kachny, jako supermoderní stavby se zrcadlením oblohy i moře a rafinované elegantní urbanistické
projekty. Pestré je pouliční umění
na rušné La Ramble, vedoucí napříč
centrem, jiná je atmosféra v klikatých
uličkách v Gotické čtvrti, kdy téměř

vždy zabloudíte, stále vás okouzluje
spojení středověku s modernou v nepřehlédnutelných galeriích, které jsou
spojeny se jmény, jakými jsou Picasso, Dalí, Miró, Tápies atd. Při
prvních návštěvách Barcelony mě vždy
bolelo za krkem, protože jsem měla
opakovaně zakloněnou hlavu a obdivovala mistrovská díla Antoni Gaudího,
tvůrce katalánské secese. Nemyslím
jen na grandiózní, postupně dostavovanou Sagradu Familia, ale řadu dalších
domů (Casas), které se různě vlní, jsou
výlučné liniemi, schody, sloupy, okny,
komíny, všechno v nich fantasticky teče
a zakřivuje se, vyskakuje a šklebí se.
V Barceloně se nestačíte divit, všude
panuje čilý duch, horlivá činnost, neutuchající vitalita, nakažlivé tempo,
které svědčí o prosperitě a otevřenosti
města, jemuž omlazující kúra, kterou
podstoupilo kvůli olympiádě v roce
1992, jen prospěla.
Moderní kampus UAB je poměrně
vzdálen od centra města. Trasa v místním podzemním vlaku vede nakonec
do otevřené krajiny. Z Plaza Catalunya
do stanice Universidad Autonoma trvá
jízda asi 35 minut. Při cestě tam si vždy
připadám jako v pojízdné studovně,
ve vagonech panuje ticho, všichni něco
soustředěně čtou nebo poslouchají.
Na zpáteční cestě zaznamenáte pravý
opak, tolik výbuchů smíchu, brebentění
a hlasitých rozhovorů mobilem jsem
snad nikde jinde neslyšela. Kampus je
vybaven vším, jsou tam nejen budovy
fakult, knihovny, obchody, kavárničky,
protože zde studenti zpravidla tráví
celý den, ale také vyřešené odpočinkové
zóny. Všimla jsem si, že v poslední době
se rozmohlo, že si studenti nosí s sebou
krabičky s jídlem, které si mohou na
všech možných vyčleněných místech
ohřát, poposedávají na trávnících a mezi
konzultacemi a čekáním na přednášky
nejen diskutují, ale také věčně popíjejí
vodu, kávu a něco přikusují. Vyučující mají vypsáno mnohem více
konzultačních hodin týdně než u nás,
avšak na rozdíl od Santanderu jsem
osobně nepronikla do principu
čtyřletého studia, spíše jsem zaznamenala zkušenosti s „máster“ a především
s doktorským studiem, s přednáškami,
které se s četností konají také v jiných

městských čtvrtích, myslím tím mimo
kampus. Tam účastníci většinou
dojíždějí na červenobílých kolech,
frekventované formě městské dopravy.
Množství cafeterií, teras a posezení,
taxíků, autobusů a cyklistů na vymezených a udržovaných trasách, korzující lidé všech ras a věkových skupin
na ulicích a na plážových promenádách,
to je něco, co je pro kosmopolitní moderní Barcelonu natolik příznačné, že si
to ani jinak neumím představit. Stačí se
nechat místními poučit, jak na to, a pak
na týdenní jízdenku všechny dopravní
alternativy (včetně metra) využívat.
Ubytování je studentům a hostujícím
profesorům nabídnuto v rámci sítě Residencias (Resa), moderně vybavených
kolejí po celém Španělsku včetně Barcelony. Jsou poměrně drahé, ale jsou
v nich vytvořeny mimořádné podmínky pro život i studium. Vyzkoušela
jsem různé lokality, ale nakonec se s oblibou vracím do Barcelonety, čtvrti z 18.
století, která byla původně skladištěm
a pak městskou čtvrtí vybudovanou
pro rybáře a dělníky z továrny Maquinista. Nese v sobě stopy středomořské
kultury (např. prádlo se suší na šňůrách
mezi domy), panuje zde čilý ruch tržišť,
místní se znají a scházejí se v staromódních barech, všechno má svůj
šarm a neopakovatelnou atmosféru.
Když s domorodci dva večery sledujete
fotbal, fandíte FC Barceloně, pochválíte jejich světově proslulou kuchyni,
stáváte se miláčky a uvolňují vám místo
u stolu. Rezidence je navíc vzdálena od
Dokumentačního centra čtyři zastávky
autobusem, takže se ušetří hodně času.
Pobyty v Barceloně na univerzitě,
v knihovnách, v literárních kavárnách
a knihkupectvích (zvl. v Laie Pau Claris),
setkávání s lidmi z různých světových
stran pro mě představují něco, co je
blízké infúzi, novému okysličení krve.
Desetidenní pobyt tam je z hlediska inspirativnosti úměrný deseti měsícům u
nás. Katalánci vnímají výtvarnou kvalitu
českých dětských knih, mají vytříbené
estetické cítění, oceňují vynikající české
ilustrace a znalectví dětské knihy považují za specifickou mezioborovou erudovanost, která není marginální záležitostí. Barcelona u mě vítězí na celé čáře
a jsem jí jako magnetem přitahována.
Svatava URBANOVÁ
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BŘEZEN JE NA FF OU MĚSÍCEM STUDENTSKÝCH
VĚDECKÝCH KONFERENCÍ A VZDĚLÁVACÍCH EXKURZÍ

Studentské vědecké konference vyhlásilo vedení nově založené Filozofické fakulty Ostravské
univerzity v roce 1993. Měsíc březen byl zvolen jako měsíc narození Jana Amose Komenského. Letos
se tyto konference konají již po dvaadvacáté...(Některé katedry, jejichž studentské konference jsou
napojeny na celostátní oborové konference, konají tento „svátek studentské vědy“ v jiném období.)
V roce 1998 bylo na katedře slavistiky z iniciativy doc. Lepilové založeno mezinárodní studentské
fórum Rossica iuvenum, které mělo studentům rusistiky poskytnout platformu pro jejich první
vystoupení na odborná témata a pro odbornou diskusi. Po 8 letech, v r. 2006, získala tato myšlenka
z iniciativy doc. Raclavské obecně slavistický rozměr, konference dostala nový název Slavica iuvenum a od toho roku jsou na ni zváni studenti slavistiky ze všech evropských zemí. Také zájem o
tento „studentský vědecký svátek“ je obrovský – letos se s prvními vědeckými pokusy přihlásilo 120
studentů ze sedmi zemí Evropy a katedra musela vytvořit šest odborných sekcí a komisí! Také tato
konference již zapustila na FF hluboké kořeny a přináší fakultě prestiž.
V roce 2006 byl na FF z iniciativy translatologa dr. Hrdličky založen další studentský odborný
svátek – Den s překladem. Studenti jazyků z celé České republiky jsou k nám zváni, aby předvedli
své první překladatelské pokusy. Zájem je obrovský. Přijíždějí k nám začínající mladí překladatelé
z celé ČR, s přednáškami u nás toho dne vystupují přední čeští překladatelé. Přibývá jazyků,
z nichž studenti překládají (vloni se k naší radosti poprvé objevila mezi těmito jazyky latina!).
Překladatelské pokusy hodnotí členové našich jazykových kateder. Je to obrovská nehonorovaná
práce navíc, ale děláme ji rádi. Také Den s překladem zapustil na FF OU hluboké kořeny a přináší
fakultě zaslouženou prestiž.
Eva MRHAČOVÁ

PŘEKLÁDÁM, PŘEKLÁDÁŠ, PŘEKLÁDÁME
aneb
Den s překladem již po deváté na FF OU v Ostravě
Již tradičně se dne 11. 3. 2014 konal na
Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Den s překladem, kterým byl slavnostně
zakončen IX. ročník překladatelské
soutěže, realizované zde od roku 2006.
A tradičně byla také celá akce rozdělena
do dvou bloků. Dopolední program
moderovaný panem Mgr. Vítězslavem
Vilímkem, PhD., byl věnován vybraným
aspektům překládání a tlumočení. Úvodní slovo pronesl proděkan doc. Marek
Otisk, Ph.D., který následně předal
úspěšným soutěžícím čestná uznání a věcné ceny. Poté vystoupila Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D., z Ústavu románských ja-
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zyků a literatur Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, která se
ve svém příspěvku zamyslela nad úlohou a pozicí překladu a překladatele
v globalizovaném světě. Druhá referující, Gabriela Gańczarczyk z Organizace
META o.p.s. Praha, nabídla zajímavý
vhled do problematiky komunitního
tlumočení v českém prostředí a nastínila
nejen obrovský význam, ale možná i úskalí této práce. Otázku, jaká je realita
a budoucnost služeb profesionálních
překladatelů v porovnání s překládáním
nekvalifikovaných osob, si kladl ve svém
prezentovaném výzkumu PhDr. Martin

Djovčoš, Ph.D., z Filozofické fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Dopolední program zakončil doc.
PhDr. Miroslav Černý, Ph.D., z naší katedry anglistiky příspěvkem s lechtivým
názvem „Jak si kojot snědl penis…“, který
však nebyl zaměřen na erotickou literaturu, ale na překlad ústní slovesnosti
severoamerických Indiánů.
Na společný dopolední program
pak navázaly odpolední překladatelské
dílny, které se konaly již v režii jednotlivých jazykových kateder a odrážely jejich profilaci v oblasti tlumočení a překladu. Jednotící prvek dílen tvořily dis-
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PŘEKLÁDÁM, PŘEKLÁDÁŠ, PŘEKLÁDÁME
aneb
Den s překladem již po deváté na FF OU v Ostravě
kuze nad konkrétními překlady
soutěžních textů; na své si přišli i zájemci o překlad, kteří se do soutěže přímo
nezapojili. Dílen na katedrách anglistiky
a amerikanistiky, romanistiky a slavistiky se zúčastnili i hosté dopoledního
přednáškového bloku.
Očima statistika je možno konstatovat, že soutěž měla v tomto roce živý ohlas: překlad z anglického jazyka odevzdalo 22 účastníků, v sekci francouzštiny
bylo odevzdáno 17 překladů, v sekci
italštiny 3 překlady a v sekci španělštiny
20 překladů. Za ruštinu i za polštinu se
soutěže zúčastnilo po 9 studentech, 46
překladů pro soutěž obdržela katedra
germanistiky. Celkem se tedy do překladatelské soutěže přihlásilo 126 soutěžících, z nichž 22 obdrželo čestné
uznání. A jistě není nutné připomínat,
že ve výše uvedených číslech jsou zahrnuti nejen studenti naší univerzity, ale
také zájemci o překlad z celé České republiky.
Letošní ročník byl o to významnější, že
se ho účastnil i pan PhDr. Milan Hrdlička,
CSc., z FF UK Praha, nestor českého oboru translatologie a jeden z „duchovních
otců“ ostravské překladatelské soutěže.

Přednáší doc. Černý.

			

Foto: Jelana KUPCEVIČOVÁ

A co říci závěrem? Je potěšitelné, že těšit na to, jakými zdařilými překlady nás
překladatelská soutěž na Filozofické soutěžící překvapí v roce 2015.
fakultě OU zapustila hluboké kořeny.
Doufejme, že se zájem o ni udrží i do
Eva Maria HRDINOVÁ
dalších let a že se tedy už dnes můžeme
Eva BAJEROVÁ

Katedra germanistiky spolupracuje se středními školami
I po skončení projektu NEFLT (Síť
vzdělavatelů učitelů cizích jazyků)
pokračuje intenzivní spolupráce katedry germanistiky se středními školami.
V letním semestru katedra připravila
pro vyučující a studenty středních škol
několik akcí, z nichž první dvě proběhly
v únoru a březnu.
Dne 27. 2. 2014 proběhl workshop v
rámci Týdne jazyků, který každoročně
pořádá Matiční gymnázium Ostrava. Po
úvodním slovu vedoucí katedry germanistiky, paní prof. PhDr. Lenky Vaňkové,
Dr., studenti Matičního gymnázia řešili
kvíz týkající se jazykových prostředků
pro vyjádření emocí v němčině a češtině.
Pak se studenti rozdělili do dvou skupin:
První skupině byla zprostředkována praktická ukázka výuky tlumočení v hodině dr.
Milana Pišla, druhá skupina se zúčastni-

Workshop Kontraste der Deutschen Musik. 		

Foto: Eva BAJEROVÁ
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Katedra germanistiky spolupracuje se středními školami
Druhý workshop se konal dne 19.
3. 2014 a opět se skládal ze dvou částí,
které navazovaly na workshopy realizované v minulém roce. V první části
nazvané Nejen jak ti zobák narost aneb
Jak procvičovat výslovnost němčiny II se
studenti pod vedením dr. Evy Cieślarové
dozvěděli mnoho zajímavého o německé
fonetice a zábavnou formou si procvičili
výslovnost německých konsonantů a vokálů. Ve druhé části Kreuz und quer
durch deutschsprachige Länder V studenti diskutovali s lektorem DAAD
Marcem Winklerem, M.A., o aktuálním vývoji německy mluvících zemí,
o významných osobnostech, o českoněmeckých vztazích a vzájemné spolupráci. Během přestávky si studenti
a pedagogové mohli na katedře germanistiky prohlédnout výstavu plakátů
věnovanou Wolfgangu Amadeu Mozartovi, kterou opět zorganizoval rakouský lektor, Mag. Marcus Bitterer.
Workshop Kreuz und quer durch deutschsprachige Länder. Foto: Eva BAJEROVÁ
Doufáme, že se obě akce vyučujícím
a
studentům
ze středních škol líbily a že
la workshopu s názvem Kontraste der výstavu plakátů o světoznámé umělkyni
se
k
nám
na
katedru
rádi budou vracet!
deutschen Musik Mag. Marcuse Bitte- Romy Schneider přímo na katedře gerrera a Eleny Goldsteijn, M.A. Po krátké manistiky, kde úvodní slovo pronesl její
Eva Maria HRDINOVÁ
přestávce se obě skupiny vyměnily. Na organizátor, rakouský lektor Mag. MarEva BAJEROVÁ
závěr studenti a jejich vyučující zhlédli cus Bitterer.

Studentská vědecká konference katedry psychologie FF OU
konaná 26. 3. 2014
Katedra psychologie již tradičně realizovala ke Dni učitelů studentskou
vědeckou konferenci. K místu konání si
zvolila učebnu E 309, která nakonec svou
kapacitou pro 91 přítomných nestačila,
a mnozí posluchači se museli spokojit
s místem na stupíncích. Přišli totiž nejen jednooboroví, ale také dvouoboroví
studenti psychologie. Přestože letošní
konference zachovala tradici v soutěži
studentských prací, změna nastala - v souladu s odbornou profilací katedry - v jejich tematickém zaměření. Zatímco v uplynulých letech do soutěže vstupovali
studenti magisterského a bakalářského
oboru sociální práce a bakalářské psychologie, tentokrát byly všechny prezentované práce psychologické. Na konferenci
bylo vybráno a po úvodním motivačním
vstupu vedoucího katedry doc. Zdeňka
Mlčáka, Ph.D., předneseno 7 prací:
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Lucia Hudáková – Motivy k dobrovolnictví u českých a amerických dobrovolníků
Dagmar Faastová – Hodnotová orientace a dobrovolnictví
Karel Rečka, Vladěna Jaremová –
Narcismus a sebehodnocení
Dalibor Chalcař – Genderové rozdíly
v sebehodnocení
Lucie Poláková – Týrání dítěte v rodině a percepce tohoto jevu žáky 2. stupně
ZŠ a SŠ
Sára Urbančíková – Proměny sociálního statusu žáků v období jednoho
školního roku
Zuzana Prokopová – Psychologické aspekty nesezdaného soužití

ková, Ph.D., a student Denis Čaniga
měla nelehký úkol vybrat z příspěvků
tři nejlepší. Všechny příspěvky totiž
splňovaly náročná kritéria na odbornou i prezentační stránku a všichni
referující byli připraveni a schopni
adekvátně (někdy i velmi vtipně) reagovat na otázky i kritiku auditoria. Jak
to dopadlo? První místo získala práce
Dagmar Faastové o hodnotové orientaci dobrovolníků, druhé místo získali
Karel Rečka a Vladěna Jaremová s příspěvkem o sebehodnocení narcistů,
na místě třetím se umístila studentka
Lucie Poláková, jejíž příspěvek se zabýval pohledem žáků ZŠ na týrání dětí.
Její vystoupení získalo navíc i cenu publika, bylo vyhodnoceno účastníky konOdborná porota ve složení doc. PhDr. ference jako nejlepší. Ocenění v podobě
Maria Vašutová, Ph.D., PhDr. Anna finanční odměny, odborných publikací
Schneiderová, CSc., PhDr. Veronika Jež- členů katedry a několika výtisků časo-
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Studentská vědecká konference katedry psychologie FF OU
konaná 26. 3. 2014
pisu Psychologie a její kontexty už jen
umocnilo radost vítězů z úspěšného
vystoupení.
Dvě vítězné práce (1. a 2. místo) budou reprezentovat katedru psychologie FF OU na 14. Mezinárodních psychologických studentských dnech,
které se konají v dubnu v Brně. Zda
mají šanci na úspěch i v mezinárodním „klání“ bakalářů oboru psychologie, zůstává otevřenou otázkou.
Úspěchem a inspirací je již samotná
nominace našich studentů na soutěž,
ve které jsme jako katedra nováčkem.
Poděkování za realizovanou Studentskou vědeckou konferenci patří
všem vystupujícím i pedagogům,
kteří se studenty práce konzultovali. Děkujeme také organizátorům
a moderátorovi konference, PhDr.
Petrovi Saforkovi, děkujeme zvídavému a podporujícímu publiku, tj.
studentům a pedagogům katedry psychologie. Náš cíl motivovat studenty
k vědecké činnosti a dát jim možnost
předvést výsledky své práce před svými spolužáky i učiteli byl beze zbytku
splněn. Nezbývá než se připravovat a těšit na studentskou vědeckou konferenci v příštím akademickém roce.
Anna SCHNEIDEROVÁ

Vítězové SVK KPS. 			

Foto: Anna SCHNEIDEROVÁ

Velký zájem o SVK KPS. 		

Foto: Anna SCHNEIDEROVÁ

Studentská vědecká konference katedry sociologie
Katedra sociologie uspořádala v tomto
roce v pořadí již druhou studentskou
vědeckou konferenci. Tak jako i v minulém roce byly místem konference
netradiční prostory Staré Arény na
Masarykově náměstí. Můžeme konstatovat, že v porovnání s předcházející konferencí došlo ke kvalitativním i kvantitativním pozitivním změnám.
Za kvalitativní změnu můžeme
považovat účast pěti zahraničních studentek ze Slovenska - z katedry sociologie
FF UKF Nitra (Filozofická fakulta Univerzity Konstantina filozofa). Toto pracoviště
se stalo naší družební katedrou, se kterou
začínáme rozvíjet mezinárodní spolupráci. Další kvalitativní změnou je i vyšší
úroveň prezentací jednotlivých studentů.

Za
kvantitativní
změnu
lze
považovat podstatně vyšší počet vystupujících studentů. V porovnání s
minulým rokem, kdy vystoupilo sedm
studentů, se v tomto roce konference
zúčastnilo čtrnáct studentů (100%
nárůst). Na konferenci vystoupili studenti dvou studijních oborů - Sociologie a Managementu v neziskovém
sektoru z různých ročníků. Pozitivní
je, že se konference zúčastnili nejen studenti vyšších ročníků, ale že
vystoupili společně i dva studenti 1.
ročníku, kteří prezentovali práci kolektivu 6 studentů pod názvem „Poslední
cesta za hranice“. (Práce vznikla pod
vedením vedoucí katedry a člena naší
katedry, dr hab. Jana Kajfosze.)

Odborná porota, kterou tvořili tři
pedagogové a jeden student náhodně
vybraný z publika, vybrala tři nejlepší
vystoupení: První místo: Bc. Lenka Daňová s tématem „Strategické
plánování fundraisingu v Centru pro
rodinu a sociální péči“; druhé místo:
Nikola Kramárová s tématem „Kde
končí lobbing a začíná korupce?“.
Třetí místo: Radka Řezníčková za práci s názvem práce „Terorismus a média“.
Porota také hodnotila vystoupení
zahraničních studentek: první místo
získala Mária Caňová s tématem „Pracovná mobilita na Slovensku – porovnanie v čase“. Tato studentka získala
také cenu publika.
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Studentská vědecká konference katedry sociologie
V
závěru
konference
zazněla
poděkování všem zúčastněným a oceněným studentům. Poděkování za pozvání vyslovila i vedoucí slovenské delegace PhDr. Monika Štrbová, PhD., která
recipročně pozvala naše studenty na SVK
do Nitry.
Z neformálních diskusí jak mezi
učiteli, tak mezi studenty bezprostředně
po ukončení oficiální části konference
vyplynulo, že konference se vydařila,
že je to pro studenty skvělá příležitost
veřejně prezentovat výsledky své práce
a v jistém smyslu i příprava na obhajobu
vysokoškolských prací.
Věříme, že letošní studentská vědecká
konference se všemi zmíněnými pozitivy bude pro další studenty motivací
k tomu, aby se dalšího ročníku SVK také
zúčastnili.
Zdeněk VAVREČKA

Oceněné studentky. 		

Foto: Marek SCHNEIDER

15. konference Slavica iuvenum
Ve dnech 1. a 2. dubna proběhl na
katedře slavistiky již 15. ročník
mezinárodní studentské vědecké
konference Slavica iuvenum.
Setkalo se zde přes 120 studentů
a začínajících vědeckých pracovníků
ze šesti zemí Evropy (Makedonie,
Lotyšsko, Polsko, Rakousko, Slovensko
a Ukrajina), kteří se zajímají o slovanské jazyky, literatury a kultury. V šesti
sekcích, které byly letos zaměřeny
na literární vědu, jazykovědu, translatologii a etnolingvistiku, odezněly
příspěvky a následné diskuse, z nichž
některé byly velmi inspirativní.
Mezinárodní fórum Slavica iuvenum, jehož základy sahají až do roku
1998, spojuje studenty všech stupňů:
talentované mladé budoucí bakaláře,
magistry i doktorandy, a těší se velkému zájmu doma i v zahraničí. Svědčí
o tom letošní vysoká účast studentů
nejen z českých univerzit, ale také ze
zahraničí.
Přednesené příspěvky jsou každoročně otištěny ve sborníku Slavica
iuvenum, který je účastníkům symbolickou odměnou za práci, kterou svým
výzkumům věnovali.
Vítězslav VILÍMEK
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Z konference. 		

		

Foto: Jelena KUPCEVIČOVÁ

Z konference. 		

		

Foto: Jelena KUPCEVIČOVÁ
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Florencie 2014. Exkurze studentů katedry dějin umění
Je dobrým zvykem většiny kateder,
že součástí jejich výukového programu
je pořádání exkurzí, díky nimž se studenti, a nejen oni, potkávají s tím, co
zatím možná znali jen teoreticky. Nejinak tomu je i u katedry dějin umění,
která v letošním roce zorganizovala
kromě mnoha jiných i exkurzi do
hlavního města renesance – Florencie.
Exkurze byla uspořádána pro dvě malé
skupiny studentů a pedagogů ve dvou
termínech; první probíhala od 28. 2. do
7. 3., druhá od 6. 3. do 14. 3. 2014.
První skupina odjížděla v pátek
a i přes krásné počasí téměř nikomu nebylo do zpěvu; dobrou náladu narušil
zejména pohled na autobus, kterým
byla zastaralá a místy narezlá Karosa,
běžný to linkový spoj jisté nejmenované brněnské společnosti. Autobus byl
naštěstí pouze svozový. V Brně následoval přestup do mnohem pěknějšího.
Bohužel pocit opojení z lepšího nekorodovaného vzhledu vyprchal již
po několika desítkách kilometrů.
Přesezená a místy nesklopitelná či jinak nefungující sedadla, nevrlý a do
jisté míry neschopný personál, vydýchaný vzduch, přeplněnost autobusu
a pomalu ubíhající jízda vzaly cestujícím veškeré představy o jakémkoliv
luxusu dopravy 21. století. Ale co, cesta
do Florencie měla trvat již jen čtrnáct
hodin a lístky byly skutečně levné.
Po úmorném cestovatelském zážitku
jsme přijížděli s mírným zpožděním
do ranní Florencie, která nás uvítala
zataženým nebem a vcelku vydatným
deštěm. Každopádně i tato nesnáz byla
překonána a po pěším úprku kolem
nejkrásnějších památek města došlo na
ubytování na druhé straně historického
centra v hotelu Alex House na Borgo
dei Greci 13. Dalších pět nocí a šest dní
to byl náš domov. Hotel byl umístěn
v domě z poloviny 16. století, byl vybaven vkusným nábytkem, z některých
pokojů bylo vidět průčelí baziliky Santa
Croce, z dalších věž Palazza Vecchia.
Druhá skupina, o týden později, dorazila oproti nám o pár desítek minut dříve
a počasí zcela odpovídalo prospektům.
Teplo, slunce, nekonečně modrá obloha, italské jaro.
Program začal hned v sobotu v odpoledních hodinách celkem nenáročně, a to pomalou chůzí čtvrtí Santa Croce.

Skupinové foto s Florencií v pozadí.
Kolem zavřeného kostela San Remigio
(1040) jsme se dostali až k bazilice Santa Croce s přilehlým františkánským
klášterem z 13. století a s neméně
významnou Cappella di Pazzi od Filippa Brunelleschiho. Bazilika je vyjma
náhrobků či hrobů slavných rodáků
(Galileo Galilei, Lorenzo Ghiberti, Michelangelo Buonarroti, Niccoló Machiavelli a mnozí další) významná také
výmalbou svých kaplí (Giotto di Bondone či Agnolo Gaddi). Po návštěvě tohoto objektu následovala ještě krátká
procházka kolem Casa di Buonarroti
k Loggia dei Pesce, neplánovaná, leč
velmi oceňovaná návštěva místního
blešího trhu a pak již konec denního
programu propojený s nákupem nezbytných potravin. První skupina si vyjma
toho užila i demonstrace za boj proti
rasismu pořádanou místní komunistickou stranou.
Druhého dne jsme přešli přes
všeobecně známý Ponte Vecchio k neméně významnému Palazzo Pitti, sídlu
toskánských velkovévodů, v kterém se
nalézá Galleria Palatina se spoustou
ceněných obrazů.
Následoval přesun k přilehlému
klášteru augustiniánů a bazilice Santo
Spirito, již navrhl také Filippo Brunelleschi. Bohužel je třeba podotknout, že otevírací hodiny některých

		

Foto: Zdenek PALA

památek v Itálii jsou naprosto
nezávazné, a to, že se dostanete
dovnitř, ještě neznamená, že uvidíte
vše. Problém v tomto ohledu nastal,
když jsme téměř přiběhli k Santa
Maria del Carmine, abychom zhlédli
zde umístěnou Cappella Brancacci,
ale bylo zavřeno. Otevírací doba byla
změněna. Následkem toho si někteří
účastníci prvního termínu exkurze
užili téměř dvouhodinové procházky
po krásách čtvrti Oltrarno; nevadilo,
památek je zde k vidění skutečně
mnoho (kostel San Ferdiano, Porta
San Ferdiano, Porta Romana a jiné).
Druhá skupina byla na tento problém již připravena. Když jsme zhlédli Cappella Brancacci s famózními
renesančními freskami (Masaccio,
Masolino, Filippo di Lippi), následovalo jedno z nejkrásnějších míst
Florencie, kterými jsou Giardino di
Boboli, tedy rozsáhlé zahrady velkovévodského Palazzo Pitti.
V pondělí jsou povětšině státní muzea zavřena a nejinak je tomu i ve Florencii. Otevřeno bylo ale v Opera di
Santa Maria del Fiore, což je organizace starající se o správu dómu, tedy
i o pět úžasných monumentů s tím
souvisejících, kromě dómu samotného i o Campanille di Giotto (414
schodů), Cupola dei Brunellschi (463
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schodů), Cripta di Santa Reparata (28
schodů), nádherně vyzdobené Battistero di San Giovanni s rajskými
dveřmi od Lorenza Ghibertiho a Museo
delle’Opera (24 schodů). S tím souvisel i následný a na fyzickou zdatnost
velmi náročný program, který je sice
provázen naprosto unikátními pohledy
do vnitřní kupole a do dómu, na město
a do krajiny, ale pokud vás během regulérního výšlapu přepadne srdeční slabost, výhledu si moc neužijete. Naštěstí
bylo na vše vymezeno dostatečně času,
návštěva objektů probíhala individuálně
a možná i proto k žádným zdravotním
komplikacím nedošlo. V odpoledních
hodinách pak program pokračoval
návštěvou Orsanmichele, což je kostel, který byl původně sýpkou a tuto
svou dispozici si zachoval. Kromě zajímavé a neotřelé architektury je kostel
navíc nepřehlédnutelný díky sochařské
výzdobě vně kostela, kdy je zde možné
zhlédnout kopie děl významných
sochařů města (Lorenzo Ghiberti, Donatello a jiní). Po návštěvě této zajímavé památky jsme se přesunuli do Badia
Fiorentina, benediktinského opatství,
kde je deponován obraz Zjevení Panny
Marie sv. Bernardovi od Filippa Lippiho, a které se pyšní křížovou chodbou
pomerančovníků (Chiostro degli aranci), bohatě zdobenou freskami ze živo-

Vnitřní výzdoba kupole baptisteria.
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Kupole florentského dómu.
ta sv. Bernarda. Druhá skupina si nadto ještě užila výzdoby zřídkakdy otevřeného kostela San Martino al Vescovo
s dalšími krásnými freskami z dílny Domenica Ghirlandaia.
Úterý byl den, který byl doslova
napěchovaný památkami, a tudíž
bylo nutné vyrazit již brzy ráno. První
skupina vyrazila směr Palazzo Davan-

Foto: Zdenek PALA

Interiér kupole.

Fota: Zdenek PALA

zati, který je bohatě vyzdobeným a velmi dobře zachovaným středověkým
palácem. Posléze byl na řadě kostel
San Trinitá s úžasnými freskami od
Domenica Ghirlandaia, deskovými
obrazy od Lorenza Monaca, Nani di
Bicci a jiných. Pak následovala famózní
Santa Maria Novella a přilehlý klášter
dominikánů s Cappellone di Spagnioli
(Španělskou kaplí), opět s nádhernými freskami Domenica Ghirlandaia,
Masaccia, Giotta a celého výčtu dalších
významných umělců. Následovala
Cappella di Medici, skládající se z Cappelle dei Principi, která je téměř celá
vyvedena technikou Pietro Dure, a Sagrestie Nuova při kostele San Lorenzo,
která je významná zejména umístěním
Medicejských náhrobků, které vysochal Michelangelo. Ještě před
obědem jsme pak navštívili Cenacolo
di Sant’Apollonia, kde se vyjma jiných
fresek a obrazů nachází obraz poslední
večeře od Andrea del Castagno a potom
blízký dominikánský klášter San Marco, kde jsou soustředěna díla Fra Angelica a je zde prezentován klášterní
život. Po obědě si všichni ještě vystáli
velmi pomalu se sunoucí řadu do Galleria Dell’Accademia, v které je umístěn,
vyjma Michelangelova Davida a jiných
jeho prací, především rozsáhlý soubor
středověkých obrazů. Aby toho nebylo
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málo, navštívili jsme toho dne ještě
nedalekou baziliku Santissima Annunziata z 15. století, která oplývá rozsáhlou
barokní výzdobou a bohužel jsme si
pouze zvenčí obhlédli Ospedale degli
Innocenti, neboť tento Brunelleschim
navržený sirotčinec je v současnosti v rekonstrukci. Druhá skupina navštívila
také všechny výše vypsané památky,
ale program byl poněkud pozměněn,
abychom se vyhnuli dlouhým prostojům v řadách a snad i díky tomu jsme
si mohli navíc prohlédnout bohatě vyzdobenou baziliku při klášteře San Marco, kde je například pochován Pico della
Mirandola a především umístěn relikviář se svatým Antonínem Florentským.
Středeční ráno začalo velmi brzy, na
programu byl zlatý hřeb exkurze, a to
neuvěřitelně rozsáhlá a uměním doslova napěchovaná Galleria degli Uffizi.
Obě skupiny začaly odhodlaně a s představou toho, že uvidí všechno, obě
skupiny tento záměr po téměř třech
hodinách postupně opustily. Nakonec
i tento zážitek musel skončit a následoval přesun do Palazzo del Bargello,
kde jsou vystaveny sochy významných
umělců (Michelangelo, Donatello, rodina Della Robbia a jiní) a v prvním
patře také užité umění. Po následující
pauze následovala pro nás poslední
památka – muzeum a věž Palazza Vec-

Florencie ze San Miniato al Monte.

Pohled z kupole dómu na Fiesole.
chia, který je úzce spjat s historií města,
rodem Medici, ale i s raným obdobím
sjednocené Itálie. Kromě toho, že je
muzeem, je také stále funkční radnicí.
A pak už následovalo balení a příprava
na cestu zpět.
Ačkoli bylo čtvrteční ráno poněkud
smutné, program ještě neskončil. Na Piazza di San Marco jsme po zakoupení

		

Foto: Zdenek PALA

		

Foto: Zdenek PALA

jízdenek nastoupili do městského autobusu a odjeli do několik kilometrů
vzdáleného, původně etruského města
Fiesole, v kterém se nalézá mnoho
památek a vzhledem k tomu, že je téměř o dvě stě metrů výše než Florencie,
naskýtají se z něj úžasné pohledy nejen
na tuto metropoli, ale i na celé Toskánsko. Oběma skupinám se podařilo
navštívit ty nejvýznamnější památky,
tedy středověkou katedrálu San Romolo, rozsáhlé archeologické vykopávky
etruského a antického města s muzeem a františkánský klášter s kostelem
a s muzeem františkánských misií,
které však bylo v případě druhé skupiny
uzavřeno. Po pauze na oběd, z které
se některým vůbec nechtělo, jsme
nasedli do městského autobusu a po
dobrodružném přesedání na jiný jsme
přes centrum Florencie přejeli na protilehlý kopec, na kterém stojí zvenčí
i uvnitř bohatě zdobená bazilika San
Miniato al Monte. Na místě dnešní
baziliky se původně nacházela již v osmém století svatyně svatého Miniata,
která byla po znovuobjevení ostatků
tohoto světce rozsáhle stavebně upravena ve století jedenáctém a vyzdobena v následujících dvou staletích;
tuto svou podobu ze století třináctého
si jen s drobnými úpravami zachovala.
Vyjma zážitku, který může poskytnout
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Florencie 2014. Exkurze studentů katedry dějin umění
návštěva této památky, je třeba v yzdvihnout též další z úžasných výhledů
na město, krajinu Toskánska a na horizontu se rýsující pohoří vzdálených Alp.
Když jsme se nasytili všemi různými
pohledy, přišel čas vyzvednout si zavazadla. Pomalou chůzí přes Piazzale
Michelangelo a Porta San Niccoló ve
čtvrti Oltrarno jsme se dostali až ke
kostelu San Remigio ve čtvrti Santa
Croce, který byl pro tentokráte otevřen
a tak jsme ještě několik chvil strávili
uvnitř. Pak už nás ale začal tlačit čas
odjezdu. Uondáni po celotýdenním
a celodenním programu jsme nastoupili v očekávání toho nejhoršího,
ale zpáteční cesta ubíhala kupodivu
dobře. Jen návrat do zaběhlých kolejí
byl v následných dnech poněkud horší.
Snad zase příště v Římě.
Zdenek PALA
přítel FF OU

Poznámka pod čarou:
Díky dokumentům, které nám vystavil
děkanát Filosofické fakulty, jsme měli
téměř všechny vstupy do památek či
galerií zdarma, díky čemuž každý jednotlivý účastník ušetřil téměř padesát
euro.

Bližší informace: http://exkurzeffou.webnode.cz

Pohled z Palazzo Vecchio na Santa Croce s naším hotelem.		
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Giardino di Boboli - Bakchova fontána
(Morgante - Braccio di Bartolo).
		
Foto: Zdenek PALA

		

Foto: Zdenek PALA
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Mgr. et Bc. Tomáš Černoch (alias Blackman)
V roce 1995 absolvoval na FF OU magisterské studium oborů
angličtina – základy společenských věd.
V roce 1998 absolvoval tamtéž bakalářské studium oboru ruština
pro hospodářskou sféru a cestovní ruch.
Už jako student si přivydělával jako průvodce-delegát Čedoku
v Turecku a Španělsku a v České republice prováděl turisty z Ruska
a anglofonních zemí.
Na naší fakultě studoval osm let, už jsme ho téměř považovali
za kolegu. Studoval s výborným prospěchem, a tak ani nevadilo, že si vzhledem ke své průvodcovské činnosti často vyřizoval
zkoušky v předtermínu, vše perfektně zvládal.
Ze světa, který se pro nás právě otevřel, přivážel zajímavé
zážitky a poznatky. Pořád sháněl nějaké cizojazyčné materiály o českých historických památkách a studoval je. Už jako student byl
velice odpovědný a cílevědomý a tyto vlastnosti jej vedly i v dalším
životě.
V r. 1998 se přihlásil do výběrového řízení na stevardy, prošel
všemi obtížnými výběrovými koly – intelektuálními i fyzickými. Od
roku 1999 je stevardem ČSA a nově také spolupracuje s oddělením
In-Flight na produktech, se kterýni se cestující setkávají na palubách letadel.
Tomáši, proč sis vlastně jako hotový magistr prodloužil studia o bakalářský obor ruština pro podnikatelskou sféru a cestovní ruch?
Po roce 89 začal obrovský boom v cestovním ruchu – příjezdová i výjezdová
turistika potřebovala stovky průvodců
se znalostí jazyka, ale ne ledajakého
učebnicového, ale jazyka pro cestovní ruch – a ten se dal studovat jedině
v Ostravě, byli jste první.
To vím, vždyť jsem jej jako děkanka
sama vymyslela a když jsem s ním
přijela do Prahy, akreditační komise
byla poněkud šokována. Hledaly se
důvody, proč takový obor filozofické
fakultě nesluší... nakonec trochu
změnili název a povolili. A za pár
let se takový bakalářský obor objevil
i na dalších filozofických fakultách.
Jsem rád, že jsem takový obor vystudoval, pro cestovní ruch bylo studium
výborně vystavěno, cvičilo se tlumočení,
překlad, mezilidská komunikace, absolvent mohl jít přímo „průvodcovat“.
Ráda to slyším. A jak dlouho ses
průvodcováním živil?
Ještě jako student jsem několik sezón
působil o „prodloužených“ prázdninách
jako stálý delegát Čedoku v několika
zemích. Potom mi už ty dlouhé pobyty

Tomáš Černoch

na jednom místě, byť to bylo v exotických oblastech, začaly lézt krkem, moje
cestovatelské srdce toužilo poznávat
dál a začal jsem se ohlížet po něčem
jiném. Jednou tak sedím v „A-clubu“
na Hladnovských kolejích, který jsem
mimochodem založil a vedl, prohlížím
noviny a co vidím – ČSA vypisují konkurs na stevardky a stevardy. Vypsaným požadavkům jsem celkem vyhovoval, a tak jsem se okamžitě přihlásil.
Prostě jsi z naší fakulty vyletěl přímo do
Prahy. Jaké byly ty předběžné požadavky?
Velmi dobrá znalost dvou světových
jazyků, dobrá fyzická a psychická kondice, požadovaný věk,výška a váha.
A jak to bylo dál?
Čekalo mě několik kol výběrového síta,
prověřování znalosti jazyků, ústní i písemné, schopnosti komunikace, čekala mne
řada testů na zjištění stupně psychické
stability a odolnosti, desítky otázek. No
a pak přišlo na řadu prověřování kondice
fyzické – a to bylo taky dost náročné.
Několikaměsíční prověrky a nácviky zvládání různých situací byly nakonec korunovány velmi přísnou zdravotní prohlídkou v Ústavu civilního letectví.
Už 16 let jsi stevardem ČSA. Na kterých linkách lítáš?

Foto: archiv autora

Trasy se pořád mění. V současné době
lítám po Evropě, na Blízký východ, do
států bývalého Sovětského svazu a na
Dálný východ.
A na jakých letadlech?
ATR, Airbus 319/320 a Airbus 330, to je
ten obrovský, pro 276 pasažérů.
Takže teď plně uspokojuješ svou
cestovatelskou duši. Když jsem tě
sháněla před pár lety, řekl mi tvůj
kamarád Standa Zeman, tehdy obchodní ředitel letiště Praha: Za
pár hodin přistává v Hongkongu.
Když jsem tě sháněla letos pro tento rozhovor, řekl mi Standa, který
mezitím přešel na pozici obchodního
ředitele ČSA : Za deset minut přistává
v Soulu, zavolá ti. – Kočovný život
ti tedy maximálně vyhovuje. A máš
možnost při tom i poznávat?
Přestávky mezi lety jsou většinou dost
krátké, jsou určeny hlavně k odpočinku.
Je-li přestávka delší, tak toho samozřejmě využívám k poznávání. Zrovna v tom
Hongkongu jsem měl možnost poznávat
toto nádherné město na ostrovech celé
čtyři dny. Hodně možností k poznávání mám, je-li posádka někam vyslána
k dlouhodobému působení. Šest týdnů
jsem například pobýval jako stevard v Lybii, naše posádka tam létala pro místní
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leteckou společnost, vozili jsme i členy
Kaddáfího rodiny; nedávno jsme celý
měsíc létali pro albánské aerolinky. Albánie je země nedotčená západní kulturou, nízká úroveň cestovního ruchu,
ale překrásná příroda.
Před několika lety jsi říkal, že by ses
chtěl „svést“ ponorkou. Už se ti to
splnilo?
Ano, vloni na Havaji. Teď mám nový sen
– seskok padákem a letět helikoptérou.
Cože? U stevarda, který lítá v největších letadlech, je let helikoptérou
trošku skromný sen, ne?
Možná, ale moc mi o to jde. Chci žít
na sto procent, plnit si všechny své sny.

Tomáš poznává svět. Seychely 2012
Myslím, že všechno se ti krásně plní.
Máš, Tomáši, nějaké životní heslo,
jsme mívali vždycky U Džbánu, byla to
kterým se řídíš?
totiž jediná hospoda, kam s námi směl i
Heslo bych tomu neřekl, ale myslím si, tvůj děkanátový pes Tristan, jinak nás
že každý člověk by měl mít svůj sen a za s ním nechtěli nikam vpouštět.
tím snem si jít. Alespoň jeden velký sen
se člověku většinou splní, ale nesmí z A vzpomínáš, koho jste chtěli za krále Majálesu? „Houmelesáka Karla,“
cesty uhýbat.
volal jsi nadšeně U Džbánu a já v tu
Teď pojďme ke vzpomínkám. Jak chvíli myslela, že spadnu ze židle.
vzpomínáš na svá studentská léta? ZmíněnýKarel byl tenkrát, před dvaceti lety, asi první bezdomovec v OstraVelice rád. Ty pařby na kolejích po vě a byl velice populární.
zkouškovém období! Takový bezstarostný život už nikdy nezažiju. A kolik A tys nám vnucovala myšlenku na Bollegrace jsme zažili při přípravě prvního ka Polívku, který nám nakonec ani
obnoveného Majálesu! Přípravný výbor neodpověděl.

		

Foto: Stanislav ZEMAN

No, to ty celebrity často dělají. Tím
zvyšují svou cenu.
A pak jsme vymysleli pana Fišara,
skvělého herce z divadla a nemělo to
chybu.
Velice jsem se vám, několika klukům
a holkám, obdivovala, jak jste všechno
dokázali sehnat: kočár a kočího ze statku v Hlučíně (přijel sice tenkrát trochu
pod parou, ale zvládl to...), mažoretky
z Havířova, byli jste zkrátka skvělí. Ilja
Racek, tehdejší ředitel divadla, nám půjčil kostýmy, kultovní obrovskou hlavu
(v pozdějších letech ji ale někdo ukradl,
škoda), nechal postavit na náměstí pódium a všechno dopadlo nad očekávání dobře. A škarohlídové, kteří čekali,
že se nám Majáles obnovit nepodaří,
že to bude fiasko, ti „ostrouhali“...
Jak je to vůbec s Majálesem teď?
Sláva Majálesu, který se nám v r. 1995
podařilo obnovit ve vší slávě, vydržela
dva tři roky a pak pohasla. V roce 2005
byl Majáles obnoven a od té doby se drží.
Jsem tomu ráda, tradice jsou součástí
lidské kultury a ta by se měla udržovat...
Přeji Filozofické fakultě, své alma mater,
aby se jí letošní Majáles stoprocentně
podařil!!!

Duben 2014. ČSA představily na letišti v Ostravě své největší dopravní letadlo
(Airbus 330). “Stewardí” posádka ve dveřích tohoto letadla. Foto: archiv ČSA
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A já přeji tobě, milý Tomáši, hodně krásných a bezproblémových letů a děkuji
za poskytnutý rozhovor.
Eva MRHAČOVÁ
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Konference a memorandum českých historiků umění o kostele
v Horním Jiřetíně
28. března se v Horním Jiřetíně na Mostecku konala vědecká konference organizovaná prof. Rostislavem Šváchou z Ústavu dějin umění AV ČR, věnovaná významnému baroknímu architektu Jeanu Baptistu Matheymu a baroknímu kostelu
Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně. Na závěr setkání přítomní vedoucí ústavů a kateder dějin umění v českých
zemích přijali memorandum, v němž apelují na zachování a záchranu nevyčíslitelných historických, kulturních a krajinných hodnot, jež jsou zcela opomíjeny v současné době probíhající ekonomicko-ekologickou debatou o prolomení
těžebních limitů na Mostecku. Iniciativu týkající se problému bolestně zasahujícího rovněž náš region podpořila také
Katedra dějin umění a kulturního dědictví FF OU.
Daniela RYWIKOVÁ

Text memoranda
S velkým znepokojením sledujeme
aktuální debaty o dalším osudu
Podkrušnohoří, v rámci kterých se zvažuje možnost prolomení těžebních
limitů a s tím související likvidace
města Horního Jiřetína i okolní krajiny.
Považujeme tu za zarážející, že dominantní směr úvah bere v potaz pouze
ekonomickou stránku věci a zcela
pomíjí nevyčíslitelné a nenahraditelné
krajinné a kulturní hodnoty, které by
zničením dotčených lokalit vzaly za
své. Byl to přitom právě technokratický
způsob myšlení, který nebere v potaz jiné než čistě materiální dopady
svých rozhodnutí, co proměnilo kdysi
významnou a krásnou kulturní krajinu pod Krušnými horami v oblast devastace. Je skoro zázrak, že i za těchto
podmínek na místech, jako je Horní
Jiřetín, neustává intenzivní snaha vrátit
poničenému kraji důstojnost.
Jako historikové umění a architektury spatřujeme příklad této znovunabývané důstojnosti v příběhu
hornojiřetínského kostela Nanebevzetí
Panny Marie, před těžbou zachráněné
a pečlivě obnovované stavby, která patří
mezi cenné památky české barokní architektury. Kostel, vzniklý při starobylém poutním areálu před 320 lety,
dal vystavět pražský arcibiskup Jan
Bedřich z Valdštejna, milovník umění
a velký mecenáš architektury. Stavbou pověřil Jeana Baptistu Matheyho,
římského architekta francouzského
původu a především klíčového tvůrce
české architektury 17. století, jehož dílo
připravilo půdu pro příchod slavné ge-

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně.

Foto: Zdenek PALA
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nerace Jana Blažeje Santiniho. Autor zámku Troja nebo kostela sv.
Františka u Karlova mostu v Praze
vybudoval na Valdštejnově duchcovském panství několik významných
staveb, z nichž jiřetínský kostel patří
k nejcennějším. Jde nejen o významnou krajinnou dominantu, ale především o umělecky vynikající dílo,
které sehrálo důležitou inspirační roli
při stavbě řady významných českých
sakrálních památek 18. století. Nejedná se tedy jen o významnou
severočeskou památku, ale o dílo,
které je svým provedením i jménem
svého tvůrce velmi důležité pro dějiny
české architektury jako takové. Přesto
bylo v dosavadních debatách o osudu
Podkrušnohoří zcela opomíjeno.
Pro architektonická díla této úrovně
platí, že jejich význam je bytostně
spojen s charakterem a pamětí místa,
ve kterém vznikla. Neospravedlnitelnou kulturní ztrátu by tedy znamenala nejen demolice kostela, ale i jeho přesun a vytržení z jedinečných
krajinných souvislostí, pro které byl
zamýšlen a které více než tři století
spoluutvářel. Nelze proto nevidět, jak
výraznou symbolickou rovinu osud
hornojiřetínského kostela má. Neměli
bychom zapomínat, že právě intenzivní povrchová těžba dostala oblast
severočeské hnědouhelné pánve do
dnešního neutěšeného stavu a že její
zisky byly jen zlomkem obrovských
ztrát, které přinesla. Bezhlavé drancování krajiny, jemuž padly za oběť
desítky vesnic, hodnotných kostelů
a zámků a dokonce i celé mimořádně
cenné středověké město Most, je bez
přehánění možné označit za jedno z
nejhlubších českých kulturních traumat a je právem řazeno mezi nejtěžší
zločiny komunistického režimu. Právě
jiřetínský kostel přitom představuje
důležitý příklad toho, že i s tímto neblahým dědictvím je možné vytvářet
smysluplnou budoucnost. Dopustit
jeho zánik by znamenalo potvrdit,
že naděje vkládané nejen do tohoto místa, ale i do obnovy celého
Podkrušnohoří byly marné a že v naší
zemi je ve jménu spekulativních ekonomických důvodů možné zničit i to,
co patří k nejcennějšímu architekto-
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Pohled ze zámku Jezeří.

			

Foto: Zdenek PALA

nickému a historickému dědictví a co PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, Ph.D., vesvým kulturním významem přesahuje doucí Oddělení památkové péče a muzehranice Čech.
ologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
My, níže podepsaní, vás proto vyzýváme, abyste neprohlubovali minu- Doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.,
lou nespravedlnost už tak nesmazatelně vedoucí Katedry dějin a teorie umění
zapsanou do tváře celého kraje, abyste Fakulty umění a designu Univerzity
nepokračovali v ničení započatém za Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
minulého režimu a abyste nedopustili Labem
zánik kostela v Horním Jiřetíně a krajiny, jejíž je nedílnou součástí. Vyzýváme Prof. PhDr. et ing. Jan Royt, vedoucí
vás, abyste místo toho podpořili tolik Ústavu pro dějiny umění Filozofické
potřebné úsilí o navázání na to, co z dě- fakulty Univerzity Karlovy v Praze
dictví zdejšího kraje zbylo, a abyste
Hornímu Jiřetínu, jeho kostelu i celému PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., vePodkrušnohoří dopřáli naději a právo doucí Katedry dějin umění a kulturního
na vlastní budoucnost.
dědictví Filozofické fakulty Ostravské
univerzity
Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., vedoucí
Semináře dějin umění Filozofické fakul- Doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.,
ty Masarykovy univerzity v Brně
zástupce ředitele Ústavu estetiky a dějin
umění Filozofické fakulty Jihočeské uniProf. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., vedoucí verzity v Českých Budějovicích
Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., veKarlovy v Praze
doucí Katedry dějin umění Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v OloProf. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., ředitel mouci
Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. v Praze
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STUDENTI HISTORIE STAVÍ SKANZEN
V prvních jarních dnech tohoto roku
proběhla ve Valašských Kloboukách
nezapomenutelná akce. Spolek Jižní
Valašsko, jehož členy je i několik
studentů katedry historie Filozofické
fakulty OU, založil ve Valašských Kloboukách valašský skanzen.
Nepředstavujme si skanzen, jako
je například v Rožnově p. R., jedná se
prozatím o upravený pozemek, na kterém v budoucnu vyroste několik
roubených domů lidové architektury
Jižního Valašska. Jako nezisková organizace nemáme v blízké budoucnosti prostředky na stavbu všech
objektů, čeká nás tedy nejspíše běh
na dlouhou trať. Nicméně nám to
nevadí a bereme tuto aktivitu jako
příjemné vyplnění volného času.
Člověk na chvíli uteče z reality, ze světa
plného stresu a spěchu či náročného
zkouškového období. Práce s dřevem,
rozvoj řemesel, historické povědomí,
manuální zručnost a tvůrčí talent
mnohdy mezi mladou generací chybí. Ne však v našem spolku, což jeho
členové dokázali.
Zakládajícím
prvkem
našeho
valašského skanzenu byla akce
„Ukázka opravy roubené studny“, jež
odstartovala další budování. Ve dnech
21.–22. března byla roubená studna
převezena a sestavena v areálu budoucího skanzenu. Tato stará studna
se kdysi nacházela v místě dnešního
Podnikatelského centra za domem
č. p. 105 ve Valašských Kloboukách.
Byla součástí hospodářského komplexu městského domu v blízkosti
náměstí. Po několik desítek let se o ni
nikdo nestaral, až sešla do špatného
stavu. Torzo této studny nám darovalo město Valašské Klobouky, které
na jejím místě vybudovalo studnu
novou. Tento objekt se stal první
stavbou, kterou náš spolek pro účel
skanzenu dostal, proto jsme symbol studny zvolili jako logo našeho
spolku. Přípravy na opravu studny
započaly v závěru minulého roku. Dle
vytvořeného projektu bylo nutno obstarat stavební dřevo. To poskytly jako sponzorský dar Městské lesy V. K.
s. r. o. Dřevo bylo dále opracováváno,
impregnováno a skládáno do konečné
podoby na zahradě pana Macenauera.

Studenti historie a členové spolku Jižní Valašsko před stavbou.
		
						 Foto: archiv autora
Na pokrytí střechy jsme použili
tradiční štípaný šindel, který dodal
pan Brlica z Francovy Lhoty. Dne
20. prosince 2013 se konala akce, jež
měla lidem ukázat, jak se šindele
štípou, skládají, případně impregnují.
Veřejnost si mohla vyzkoušet výrobu
šindele od začátku, tedy od vyseknutí z polena až ke konečné podobě.
Celou akci zaštítil pan Josef Šperling,
který prováděl ukázku a učil případné
zájemce, jak na to, a také se podělil o
své zkušenosti a o teorii. Lidé se mohli
dozvědět například i o využití šindelů,
z jakého dřeva se dělaly a dělají, jakým
způsobem se upevňují na střechu.
Musím říct, že tato akce byla pro nás
nedocenitelná, protože vědomosti na
ní získané jsme za pár měsíců využili
v praxi. Zejména toto staré řemeslo
zajímalo nás, studenty historie a milovníky Valašska.
Když bylo dřevo se šindelem nachystáno, zbývalo pouze rozdělat a převést studnu do areálu budoucího
skanzenu. Bylo zvoleno datum 21.
března 2014 jako počátek našeho skanzenu. Celá akce byla pojata jako ukázka opravy roubené studny pro veřej-

nost. Členové spolku se sešli v brzkých ranních hodinách, aby připravili
zázemí. V plánu byl kromě stavby
studny také úklid pozemku od
nečistot, větví apod. Pracovníci se rozdělili na dva týmy. První tým měl
na starosti přípravné práce pro studnu a druhý čistil pozemek. Ruku k
dílu přiložili také dobrovolníci z řad
studentů historie Filozofické fakulty
Ostravské univerzity, kteří přijeli z daleké Ostravy ve svém volném čase,
někteří i na úkor výuky (a já je tímto
dodatečně omlouvám). Do projektu
se zapojilo i několik nezaměstnaných
osob v evidenci pracovního úřadu a žáci 8. C třídy místní základní školy
pod vedením třídního učitele Jiřího
Dohnala.
Nejprve bylo zapotřebí udělat kamenný základ pod samotnou studnu.
Kameny jsme získali jak sběrem po
celém pozemku, tak i jako sponzorský
dare od pana Jaroslava Kubíka. Do jednoho z nich bylo vytesáno datum 21. 3.
2014 jako upomínka na tento památeční
den. Po dokončení základů byly na sebe
vršeny jednotlivé trámy a díly studny. Za
celý den se ale nepodařilo studnu do-
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STUDENTI HISTORIE STAVÍ SKANZEN
končit, a tak byla další práce naplánována na následující den.
Šlo už pouze o dokončení šindelové
střechy, která dovršila celou stavbu.
Můžeme říct, že stavba studny byla
velmi krásná práce, všechny nás velmi bavila a myslím, že dodala celému
místu své kouzlo. Mohu prozradit, že
v nejbližší době uvažujeme o stavbě
salašnického příbytku – kolibě. Chceme představit salašnickou a pasteveckou tradici starých Valachů. Myslím,
že pro studenty historie to bude taková
třešnička na dortu, protože výstavba
salaše neukáže pouze obydlí pastevce a vybavení domu, ale také způsob
života a pracovní nasazení – chov ovcí
a výrobu sýra, ale také stříhání vlny
a její následné zpracování v soukenictví. Valašské Klobouky byly již od
středověku soukenickým centrem,
postupem času zde bylo vybudováno
silné cechovní zázemí.
Vlnařská výroba se v 19. století proměnila na výrobu houní a posléze tra-

dičních valašských papučí. Tato novější
řemesla by měla zastoupení v dalších
objektech našeho skanzenu, které chceme průběžně postavit, respektive
přemístit a opravit.
Myslím si, že náš záměr je pro historiky zajímavým projektem a budeme
rádi, pokud se k nám přidají další
nadšenci. Mohu s hrdostí říci, že katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity má v našem spolku
nejsilnější zastoupení ze všech ostatních fakult. Hledáme i možné partnery,
kteří by nám finančně či materiálně
vypomohli při dalších projektech.
Dřevěné stavby, pokud je tedy někdo
úmyslně nezničí, by v našem regionu
byly chloubou a zároveň památným
odkazem naší generace. Doufejme, že
naše objekty, prostranství a činnost
budou sloužit ke zpříjemnění a radosti
lidí, nikoli k vandalským činnostem
malých skupinek. Tímto prosím
všechny, kdo mají srdce spojené s krásným Valašskem, aby nám pomohli na-

ši klidovou zónu, náš skanzen,
ochránit a pečovat o něj. Doufám, že
i případný „vandal“ si uvědomí, že nás
to stálo nemalé úsilí, čas a prostředky.
Budeme rádi za každého, kdo nám jakkoliv pomůže a nemusí to být zrovna
student historie. V případě zájmu nabízíme i členství v našem spolku Jižní
Valašsko. Můžete nás kontaktovat
na e-mailu jiznivalassko@seznam.cz
nebo na mém osobním e-mailu miroslavmanas@seznam.cz.
Co si přát do budoucna? Ať se nám
dílo daří, ať máme přízeň a podporu
lidí, protože právě pro ně to děláme,
a v neposlední řadě budeme rádi i za
podporu firem či jiných sponzorů,
kteří nám pomohou naše plány realizovat a nesmazatelně se tak zapsat
do odkazu další generaci.
Miroslav MAŇAS
student FF
a předseda spolku Jižní Valašsko

Hotová studna.						
Miroslav Maňas vytesává datum akce na pamětní kámen.
		 						 							
												 Fota: archiv autora
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STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ PRO PROF. BALOWSKÉHO!
Dlouholetý spolupracovník katedry slavistiky FF OU, prof. PhDr.
Mieczyslaw Balowski, byl dne
28. února 2014 prezidentem Polské republiky, Bronislawem Komorowským, vyznamenán řádem
Polské republiky Za zásluhy.
Redakce Listů FF OU
Pane profesore, srdečně Vám
k vysokému ocenění Vaší práce
v oblasti lingvistiky blahopřeji
a těším se na další spolupráci
s Vámi, která vždy byla a jistě
zůstane i nadále velmi přínosná.
Prof. PhDr. Aleš Zářický,
děkan FF OU

Při předávání vyznamenání.

		

Foto: archiv autora

Zkoušky cizinců na FF OU
Od ledna 2014 je Katedra českého jazyka Filozofické fakulty OU jediným zkušebním centrem v Moravskoslezském kraji pro zkoušky z jazyka a reálií, nezbytné pro udělování státního občanství ČR. Zkoušky jsou určeny všem cizincům,
kteří potřebují doložit komunikační kompetenci v češtině na požadované úrovni B1 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky (SERR) a znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturněspolečenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. Odbornou garanci zkoušek pro Ministerstvo
vnitra ČR zajišťuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (www.ujop.cuni.cz).
Jaroslav DAVID

Vyšla pěkná knížka
Eva Mrhačová
ČESKO-POLSKÉ JAZYKOVĚDNÉ STUDIE
Čtenář, který se zajímá o česko-polské jazykové problémy, jimž se v mluvnicích
nevěnuje přílišná pozornost, najde v knize mnoho zajímavého. Dozví se, jak
se vyvíjela česká a polská křestní jména; jak vznikala příjmení a jaké jejich
typy se dnes ustálily v obou našich jazycích; jak se v češtině a polštině správně
tvoří obyvatelská jména; jak je to dnes s českými a polskými pomnožnými podstatnými jmény; jaké místo zaujímají zvířata v české a polské frazeologii;
a nahlédne i pod povrch nejstarší slovesné skupiny, která se možná stala základem slovanského vidu...
(Vydalo Wydawnictwo PRO, Racibórz)
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DRUHÉ VYDÁNÍ KRÁSNÉ ENCYKLOPEDIE
Ústav pro regionální studia Filozofické
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
(dále jen FF OU) vydal Kulturněhistorickou encyklopedii českého Slezska a severovýchodní Moravy (s vročením 2013) jako grantový projekt
dotačního
programu
Moravskoslezského kraje s názvem Podpora vědy
a výzkumu v Moravskoslezském kraji
2012, na návrh Ostravské univerzity.
Tým pracoval pod vedením ředitelky
Ústavu pro regionální studia prof. Svatavy Urbanové a předkládá veřejnosti
unikátní dvousvazkový soubor, který
spolu s obrazovým CD s 1475 vyobrazeními může napomoci odborníkům
i širší veřejnosti při první orientaci v poměrně složité problematice. Čtenáři
stačí zvolit klíčové slovo nebo problém
a pomocí výkladových a doplňujících
hesel se dobere k podstatě. Najdete
zde hesla souhrnná, hesla institucí,
událostí, pojmů, lokalit (zejména
měst), osobností, časopisů, sdružení
atd.
Encyklopedie je druhým, rozšířeným
a doplněným vydáním prvního počinu,
který má vročení 2005. Tehdy redakční
tým vedli prof. Lumír Dokoupil, prof.
Milan Myška a prof. Jiří Svoboda. Vedoucích deseti tematických okruhů
(historie,
demografie,
literatura,
jazykověda, folkloristika, divadlo, hudba, výtvarné umění, architektura, rozhlas a televize) navrhli varianty hesláře
a následně se do zpracování zapojilo
90 odborníků z OU a dalších vysokých
škol, vědeckých a odborných institucí
a organizací. Pro projekt byla příznačná
interdisciplinárnost. K tomuto vydání

encyklopedie se Ústav pro regionální
studia FF OU nyní vrátil, ale do vypracování zapojil osvědčený tým a rozšířil
je o nové autory mladší vědecké generace. Na 2. vydání spolupracovalo
66 autorů, z toho 30 zcela nových. Po
důsledné revizi hesel došlo mnohdy k
značným úpravám a doplněním, takže
encyklopedie obsahuje mnoho nových
informací. Suma sumarum – 2560 hesel, (1. svazek 1070 + 155 odkazových; 2.
svazek 1154 + 181 odkazových).
V encyklopedii z roku 2013 nejsou
do textu vloženy obrázky, které byly
v původní verzi spíše náhodně vybrány. Tím se vyšetřilo místo na stránkách,
a tak se podařilo zachovat přibližně
stejný stránkový rozsah (1. svazek [A–L]
572 stran, 2. svazek [M–Ž] 576 stran).
Všechny ilustrační obrázky a historické mapy jsou dostupné na CD,
a to v takovém rozlišení, že umožňují
uživateli jejich smysluplné využití. Redakčního vedení se tentokrát ujali dr.

Zdeněk Smolka a dr. Jakub Ivánek, kteří odvedli velký kus poctivé a náročné
práce. Oponenty tohoto vydání se stali
uznávaní odborníci prof. Miloš Trapl,
doc. Jiří Urbanec a prof. Jindřich Vybíral, kterým patří rovněž velký dík.
Encyklopedie vyšla v ostravském nakladatelství Repronis. Můžeme ji zařadit do širšího projektu encyklopedických pokusů OU. Doplňuje např. maketu Encyklopedie Slezska a početnou
řadu Biografického slovníku Slezska a severní Moravy, kterou vydává rovněž FF
OU.
Doufáme, že se nám v budoucnu
podaří získat prostředky pro zpracování encyklopedie do digitalizované
podoby, která by byla přístupna na webové stránce univerzity a mohla by se
průběžně aktualizovat.
Zpracováno na základě tiskové zprávy
ÚSTAVU PRO REGIONÁLNÍ STUDIA

NOVINKY NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
Gramatika latiny - Dirk Panhuis - 29.4.2014
Velice úspěšná moderní příručka belgického klasického filologa Dirka Panhuise, která byla opakovaně vydána v několika jazycích. Od tradičních latinských gramatik se kniha liší zejména důrazem na ucelený rozbor věty a jejích členů, který se zakládá
spíše na syntaxi a sémantice než na morfologii a nejvýznamnější místo ve větě přisuzuje přísudku. Tomu slouží i přesně vymezená gramatická terminologie. Kniha není úzce spjata s některou určitou lingvistickou teorií, ale snaží se propojit tradiční
poznatky s novým pohledem na latinský jazyk. Díky logickému uspořádání zkoumaných lingvistických jevů je výklad velice
jasný a přehledný. Autor postupuje od abecedy a hláskosloví přes morfologii k syntaxi a sémantice věty a větných členů, v posledním oddílu knihy se zabývá slovosledem, stylistikou a teorií latinského verše. Přeložila Lucie Pultrová.
Vázaná, 284 str., ISBN:978-80-200-2335-3, EAN:9788020023353, DPC 450 Kč
http://www.academia.cz/gramatika-latiny.html
Připravila Eva MRHAČOVÁ
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Z MOUDROSTI NAŠICH PŘEDKŮ

Duben
Aprilis

má 30 dní

Počasí dle stoletého kalendáře: Až do 10. mrzne, na to mírné počasí až do 23., pak opět mráz a drsné
počasí až do 29., kdy bude hezky a příjemno. Dne přibývá o 1 hodinu 44 minut. Délka dne je 12 hodin
57 minut až 14 hodin 41 minut.

Den Co a jak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nevěř žádnému počasí v dubnu — apríl si stejně troubí jak chce.
Kde je kozel zahradníkem, stará baba poručníkem, aby čert byl služebníkem.
Duben chladný a deštivý — úroda nás navštíví.
Člověk na světě, jak rosa na trávě.
Dubnový sníh rodí trávu.
Ani bylina sa bez větru neohne.
Správný Valach sa nemyje, ten sa po 14 dňoch lúpe.
Hrom v dubnu, dobrá novina, mráz květů více napostíná.
Po všeckem je hovno, enem po včelách med.
Na desátý v dubnu den, setý bývá krásný len.
Dyž vypoščává, hladí, dyž má oplácávať, sa vadí.
Kam se nese první bouřka, tam ostatní se za ní táhnou.
Dobří ludé sa změstnajú aj na stolci a zlým ani lavy nestačijá.
V dubnu čas a panský kvas.
Na světici Stázičku, zemáčky pod motyčku.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Ženská bez břucha, jak hrnek bez ucha.
Na duben jen neměj spoleh valný, bývá jasný den a zítra kalný.
Mokrý duben a máj chladný — k sýpkám, senu přístup žádný.
Duben, april popleten, mráz si chystá na květen.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Na svatého Marka, lezou žabky z járka.
Ožeň syna kde chceš, céru vydaj, kde móžeš.
Duben hojný vodou — říjen vínem.
Lepší roba v gaťoch, než chlap v sukni.
I když kluci v dubnu bez kabátků běží, často hospodáři na úrodu sněží.
Každé hrabě k sobě hrabú.

Zahrádkář

Domácí zápisky

Jaro přejímá vládu po nevlídné zimě. Práce zahradní
jsou v plném proudu. Zelinářské oddělení vyžaduje v tomto měsíci nejvíce práce. Kypří půdu, uhrabuje a dělá záhonky.
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
Myšlení, rychlé a pomalé
Dnes je už každý smířený s tím, že optickým iluzím snadno
podléháme. Málokdo si ale uvědomuje mnohem důležitější
fakt – Homo sapiens sapiens, člověk moudrý, je stejně tak
náchylný vůči nejrůznějším iluzím mysli. Nejdůležitější
nástroj lidské bytosti se tak ocitá v nezanedbatelném
ohrožení. O co horší potom je, že o omylech naší intuice či
rozumu nemáme ani potuchy.
A právě proto bychom měli nemalou pozornost
věnovat poslední publikaci jednoho z nejrenomovanějších
psychologů současnosti a prvního izraelského držitele Nobelovy ceny za ekonomii Daniela Kahnemana. Jeho dílo
s názvem „Myšlení, rychlé a pomalé“ si časně po vydání
zajistilo neskutečně pozitivní ohlasy, značnou pozornost
napříč obory i zasloužený titul bestselleru.
Rádi zastáváme názor, že naše vlastní mysl je téměř neomylná. Věříme, že se omyly stávají především ostatním, ne
tolik už nám. Tato publikace nás však čtivou i zábavnou
formou překvapí, kolika kognitivním iluzím ve skutečnosti
podléháme. Výsledky mnohých experimentů čtenáře
doslova zarazí.
Například když lidé v experimentu prožijí dvě události, po čemž si zcela dobrovolně zvolí znovuprožití té
bolestivější. Kahneman to vysvětluje existencí dvou já. „…
dvěma našimi já jsou prožívající já, které žije náš život,
a pamatující já, které zaznamenává výsledky a provádí volby.“ Pokud se však nemůžeme spolehnout na naši vlastní
paměť, jak pak vůbec můžeme vycházet ze zkušenosti?
„Pravidla, kterými se řídí hodnocení minulosti, představují
špatná vodítka pro rozhodování, protože neuvažují čas.“
„Volby, které lidé činí sami pro sebe (na základě svého
pamatujícího já), tak lze odůvodněně nazvat jako chybné.“
Jak snadno s námi lze manipulovat, si díky názorným
příkladům vyzkoušíme i na vlastní kůži. Údivu není úniku.
Zjistíme, že často vidíme kauzalitu v náhodných událostech a dokonce jednáme vnitřně nekonzistentně. Kromě ohromujících iluzí
nám kniha ukáže i rozdíl mezi dvěma částmi osobnosti – „Fungování naší mysli se v této knize popisuje jako ne úplně hladká interakce mezi dvěma fiktivními postavami: automatickým Systémem 1, který myslí rychle a bez námahy, a rozvážným Systémem 2, který
myslí pomalu a pracně.“
Více než pět set stran hutného, avšak srozumitelného textu a více než čtyři sta poznámek uznávaného odborníka nám přiblíží, jak
chybné úsudky vlastně dokážeme vynášet. To se netýká jen běžné populace, ale dokonce i těch nejdůležitějších rozhodnutí lékařů,
soudců či politiků.
Nenechte se však mýlit! Přestože se kniha zabývá myslí, není určená výhradně psychologům, ale každému, kdo to se svým myšlením myslí vážně. Některé kapitoly se přímo dotýkají filozofických, psychologických či ekonomických témat, ale naše myšlení v konečném důsledku zasahuje do každého oboru, do každé lidské činnosti. V textu nalezneme i mnoho podnětů k zamyšlení a filosofickým úvahám, čehož si je autor sám vědom, když píše „Filozofové by se mohli s těmito otázkami potýkat do nekonečna.“
Zapomeňme na absolutní objektivitu, rozum bez emocí či nestrannost. Ovlivnění v běžných situacích nezabráníme. Znalost
těch nejdůležitějších kognitivních iluzí nás však může varovat a výrazně nám zpříjemnit život. Využijete příležitosti přečíst si tuto
jedinečnou knihu a objevíte fascinující zákoutí lidské mysli, nebo budete podléhat iluzím navždy?
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