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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
RENESANCE X.

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V PRAZE
Renesanční umění se dostalo do českých zemí jako import panovnického
dvora. Nejprve proniklo na Moravu
v době, kdy zde byl uznáván českým
králem Matyáš Korvín. Do Čech se pak
dostalo za vlády Vladislava Jagellonského a Ferdinanda I. Habsburského.
Svůj podíl na pronikání renesance měly
i přední šlechtické rody (Rožmberkové,
Pernštejnové, Lobkovicové a další).
V Praze se renesance uplatnila nejprve jako doplněk pozdně gotické architektury (okna Vladislavského
sálu na Pražském hradě). Za první čistě
renesanční stavbu v Praze je pak považován nádherný Letohrádek královny Anny, který v letech 1538-1565 nechal v Královské zahradě na Pražském
hradě postavit český král Ferdinand I.
pro svou manželku Annu Jagellonskou.
Autorem původního projektu byl pravděpodobně italský architekt a kameník
Paolo della Stella, autorem následné
přestavby pak Bonifác Wolmut. Dvoupodlažní budova má ze všech stran arkádový ochoz nesený jónskými sloupy.
Stavba, jejíž půdorys byl inspirován řeckými chrámy, se svou kvalitou vyrovná
soudobým výtvorům italské renesanční
architektury. Letohrádek, který zaujme
i svou bohatou sochařskou výzdobou,
měl sloužit nejen k odpočinku, ale i k panovnické reprezentaci.
V Královské zahradě najdeme také
Míčovnu (1567-1569), která původně sloužila ke hraní míčových her. Její
severní stěna vedoucí do Královské zahrady je bohatě zdobena renesančními sgrafity. Architektem Míčovny byl

výše zmíněný dvorní architekt Bonifác
Wolmut, jenž byl schopen umně kombinovat pozdně gotickou a renesanční
architekturu. V Praze působil v letech
1556-1570 a zanechal po sobě několik
nádherných architektonických děl,
mimo jiné se podílel na stavbě Svatovítské katedrály (hudební kruchta a helmice umístěná na jižní věž chrámu).
Další zajímavou ukázkou renesanční
architektury je letohrádek Hvězda na
Bílé hoře, který navrhl mladší syn krále Ferdinanda I., arcivévoda Ferdinand
Tyrolský (od roku 1547 místodržící v Čechách). Stavbu originálního půdorysu
šesticípé hvězdy postavili dvorní stavitelé a dílo dokončil opět Bonifác Wolmut.
Přední šlechtické rody si začaly v Praze budovat impozantní renesanční paláce. Jedním z nejkrásnějších je
Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí, který si nechali v letech
1545-1567 postavit Lobkovicové na místě několika požárem zničených středověkých domů. Jeho stavitelem byl Ital
Agostino Galli. Stavba zaujme na první pohled svou fasádou, kterou zdobí
sgrafita. V interiéru se dochovalo i několik velice cenných renesančních nástěnných maleb. Schwarzenberkové
palác získali až v roce 1719, dnes patří
Národní galerii.
V areálu nedalekého Pražského hradu pak najdeme dva další původně renesanční paláce, přepychový Rožmberský (1545-1556) a Pernštejnský
(1555-1562), který byl později Lobkovici
barokně přestavěn. Rožmberský palác

získal od Petra Voka výměnou císař Rudolf II. Čeští panovníci jej pak vlastnili
až do období vlády Marie Terezie, která
jej nechala barokně přestavět v Ústav
šlechtičen.
Marek ZÁGORA

Helmice
		 jižní věže Svatovítské katedrály
Všechna fota: archiv autora
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Okna Vladislavského sálu				

Letohrádek královny Anny					

Zpívající fontána před Letohrádkem královny Anny

Míčovna
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO

LISKOVA VILA
Jako rodinné stříbro označujeme to,
čeho se nechceme vzdát ani v čase
nouze. Ne kvůli materiální hodnotě,
ale kvůli symbolickému významu pro
naši vlastní identitu. Někdy o věcech,
které jsou pro nás takto bytostně důležité, dobře víme. Jindy je ale musíme teprve objevit, nebo je doceníme,
až když je ztrácíme. Tak jsme v tomto
seriálu psali o významných stavbách či
artefaktech, tvořících image Ostravy.
Někdy jsme ale museli připomenout
i to, co, ač je třeba před očima, uniká
pozornosti, a co nám svou hodnotu
zjeví teprve, až jsme k tomu přivedeni.
Takovým málo známým architektonickým skvostem Ostravy je funkcionalistická vila Eduarda Lisky.
Ostrava, jak známo, získala svůj
nynější urbánní a architektonický ráz
teprve poté, co se z ní stalo významné
správní centrum nové Československé republiky, zejména pak po sloučení řady do té doby samostatných
městských celků a obcí do tzv. Velké
Ostravy v roce 1924. Ve městě začaly vyrůstat reprezentativní budovy
úřadů a bank, ale také vily movitých
občanů. Nové bylo i to, že mladé,
dynamicky se rozvíjející průmyslové město se výrazně otevřelo vlivům
tehdy módních architektonických
směrů. Tak se stalo, že notář JUDr.
Eduard Liska si nechal v roce 1935
postavit supermoderní vilu na atraktivním svahu Slezské Ostravy s výhledem na celé město. Vilu navrhli architekti Lubomír a Čestmír Šlapetové ve
stylu funkcionalismu, avšak nezvykle
organického ztvárnění, navíc cíleně
zakomponovanou do prostředí svahu
a zahrady. Jeden z nejnápadnějších
znaků funkcionalismu – rozlehlé prosklené průčelí – je zde zaoblený. Dům
je velmi moderní, včetně vnitřního
vybavení, avšak současně i konzervativní právě svým spojením s klasickou
zahradou. Lubomír Šlapeta se nechal
inspirovat svým učitelem, německým
architektem Hansem Scharounem,
který rovněž postavil několik podob-

Ideální pohled na Liskovu vilu – jak ji ale vlastně nikdy nevidíme – vytvořil fotograf Ing. Zdeněk Kamrla ze sedmi dílčích snímků. Pohled na vilu totiž dnes kryjí
ploty a vzrostlé stromy.

Liskova vila 			

Foto: Jaroslav NĚMEC, Wikimedia Commons

ně atypických budov ve stylu organického funkcionalismu. Tato podoba
moderní architektury tak stojí v jisté
opozici vůči převládajícímu gropiovskému Bauhausu nebo corbusierovskému funkcionalismu. Ostravská

Liskova vila je tak vlastně protipólem
– či spíše doplňkem – pražské Müllerovy vily (Adolf Loos) a brněnské
vily Tugendhat (Ludwig Mies van der
Rohe) a nepřímým odkazem na Franka Lloyd Wrighta.
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LISKOVA VILA

Interiér 										
Je zajímavé, že výjimečnosti vily si
vlastně až donedávna nikdo nevšimnul. Organická architektura v době
svého vzniku nebyla uznávána strážci
kánonu moderní architektury, takže
se o podobných stavbách v prestižních
časopisech nepsalo. Později moderní
architektuře jako takové nepřály totalitní režimy. Syn Lubomíra Šlapety,
Vladimír Šlapeta, se stal také architektem a působí nyní jako profesor na FA
VUT v Brně. I on sám za komunistického režimu upadl v nelibost a mohl
publikovat buď jen pod pseudonymy,
nebo tajně v zahraničí. Proto se česká veřejnost o vile dozvěděla až díky
článku profesora Šlapety v roce 2003.
O budovu se ihned začali zajímat památkáři a v roce 2008 byla vyhlášena
národní kulturní památkou. Vila je
pozoruhodná také tím, že se v ní nedotčeně zachoval původní inventář,
včetně technického vybavení, jako byl
teplovzdušný kotel, kuchyňský sporák či vypínače a zásuvky. V době, kdy
Müllerova vila a vila Tugendhat procházely citlivou rekonstrukcí, jezdili
si památkáři a restaurátoři do Ostravy
pro inspiraci.
Nyní je ale vila přes veškerou péči
současné majitelky, doktorky Draho-
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Foto: Boris RENNER

slavy Doležílkové, ve špatném stavu
a jistě by si zasloužila podobně nákladnou opravu, financovanou z veřejných
zdrojů.
Vila se otevřela veřejnosti – vlastně
poprvé, a od té doby i naposled – v roce 2010, kdy posloužila v kampani do
volby Ostravy jako města kultury 2015.
Tehdy si ji jako jeden z prvních prohlédl starosta Slezské Ostravy, televize o
ní natočila dokument a hosty provázeli
sám profesor Šlapeta a ostravský historik architektury Martin Strakoš.
Čtenářům Listů – a vlastně i občanům Ostravy – tak můžeme doporučit
jedině sekundární informace z knihy
Slavné vily Moravskoslezského kraje
(kapitolu o vile napsal Vladimír Šlapeta), článek v časopise Archiweb z
20. 10. 2010 (http://archiweb.cz/news.
php?action=show&type=10&id=9279)
anebo nejlépe přímou návštěvu prostřednictvím dokumentu České televize, který natočila Ivana Velichová
(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10169912707-pribehy-domu/4112351
00081005-liskova-vila).
Vladimír ŠILER

Kohoutek

Foto: Boris RENNER
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VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH PARTNERSKÝCH
UNIVERZITÁCH VI.
Mgr. MARTINA VAŠKOVÁ
Martina Vašková je absolventkou soukromého šestiletého gymnázia „U Haldy“
v Ostravě – Hrabůvce. Tentýž „původ“ s ní sdílí nemalý počet posluchačů katedry filosofie FF OU. Oni sami by nejspíše dodali, že jejich studijní zaměření není
žádným velkým překvapením s poukazem na učitele ZSV Milana Patera, jehož
nelehkou (avšak přínosnou) filosofickou iniciací si na jmenovaném gymnáziu
museli projít. Ačkoliv Martina původně zamýšlela studovat archeologii a španělštinu, filosofie se jí přeci jen stala osudovou. Nikoliv však osudnou, neboť
bakalářské studium ukončila zdárně v roce 2011 a taktéž navazující magisterské studium bylo úspěšně dokončeno v roce 2013. Cennou zkušeností byl pro
Martinu erasmovský pobyt na Metropolitní univerzitě v Leedsu, kde nastřádala
množství materiálu k tvorbě své diplomové práce, jež nese název Interpretace
textu ve 20. století: Feministická interpretace Zkrocení zlé ženy. Po studiích
Martina absolvovala půlroční rekvalifikační knihovnický kurz organizovaný
Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě.
Teprve nyní při zpětném pohledu bych rád jako Martinin kolega v navazujícím magisterském studiu s vděkem ocenil její „tmelící“ roli v naší studijní skupině. Svou komunikabilitou, kolegialitou a ochotou pomoci bořila po svém způsobu tak častou předsudečnou představu o rezervovaných a individualistických
filosofech. Ony jmenované přednosti jistě úspěšně upotřebí na pracovní pozici
v Ostravském informačním servisu, jež jí byla v těchto dnech čerstvě svěřena.
Vladimír MIČULKA

Mgr. Martina VAŠKOVÁ Foto: jemny.net

JAK TO CHODÍ NA
LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY
Leeds se tak trochu podobá Ostravě,
jen je o polovinu větší. Po dvě staletí to bylo průmyslové město, tepající
rytmem strojů. Ale za poslední dvě tři
dekády průmysl vymizel a město změnilo svou tvář – a klapot strojů nahradily beaty techna ze studentských klubů.
Leeds se v postindustriální éře zaměřil na finančnictví a je dnes jedním
z největších finančních center ve Velké
Británii. Centrum města je plné překrásných honosných starých bank, ale i
těch nově vybudovaných. A Leeds také
patří ve Velké Británii k městům s nejvyšším poměrem studentů vůči počtu
obyvatel – v tom tedy připomíná spíš
Olomouc. Leeds je město mladých.
Stejně jako Ostrava má Leeds dvě
velké univerzity, jen ještě trošku větší než ty ostravské. Kromě toho je zde
celá řada dalších vysokých škol, kolejí
a akademií. Proto jsou ve městě nápadně četné obchody s levným oblečením

a restaurace s rychlým občerstvením.
A hlavně studentské kluby.
Kdo má rád noční život, poznávání
nových lidí a společenské akce všeho
druhu, ten si v Leedsu přijde na své.
Centrum nočního Leedsu se mění v cosi
jako jedna velká Stodolní – kluby, podzemní kluby, třípatrové kluby, tematické kluby, puby, hospody a hospůdky zde
zajišťují bujarý noční život sedm nocí
v týdnu. Výjimkou není ani klub v kostele, příznačně nazvaný Halo (svatozář), kde místo oltáře je dýdžejský pult,
zatančit si tu můžete pod lomeným
obloukem a jména zesnulých z kamenných náhrobků vám dělají společnost.
Tím ale podobnost s Ostravou končí.
Na to, jak je Leeds v noci poměrně divoký, trochu překvapí disciplinovanost
návštěvníků. Nikdo na ulici nepije alkohol a krádeže se sice vyskytují, ale nejsou
samozřejmostí, kterou se může bohužel
pochlubit ostravská Stodolní. Disciplína

je ovšem trošku vynucená – kam oko
pohlédne, tam je nějaký „guard“. Kluby
asi vědí, že se jim vyplatí strážce a hlídače zaplatit. Takže paří se do tří v noci
(licence na nonstop provoz je pro kluby
drahá – jedno ze specifik britského pojetí svobody) a když zazní gong, všichni
se poslušně vydají k východu. A tím noc
končí, není kam se jít takzvaně dopít,
dovykládat rozhovory, rozloučit se. Alkohol je drahý. Proto je pravidlem pre
-drink u někoho doma, který může trvat
i několik hodin a teprve kolem jedenácté večer se vyráží. Úterky pravidelně patří Eldonu, který má v tento den vše za
1,5 libry a malý, jindy klidný pub praská
ve švech. Potkáte zde hlavně zahraniční
studenty všech možných oborů a vznikají zde zajímavá přátelství. Strávila
jsem v Leedsu dva semestry, takže jsem
zažila nejen proměny ročních období,
ale i střídání cyklů studentského života.
Ale teď – zpátky do školy!
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JAK TO CHODÍ NA
LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY

Hlavní budovy univerzitního kampusu
Leeds Metropolitan University je
vlastně velmi mladá univerzita, skoro
stejně jako ta naše. Vznikla v roce 1992
z někdejšího Polytechnického institutu.
Proto ji tvoří konglomerát různorodých
budov rozesetých po celém městě. Některé jsou starobylé, jiné supermoderní.
Hlavní kampus je mimo centrum. Člověk se tam tedy docela nachodí. Dominantou je proto spíš než kampus budova
knihovny, otevřená 24 hodin denně, 7
dní v týdnu. Zde se potkává nejvíc studentů. Co ale našince nejvíc překvapí, je
všudypřítomný „staff“ – tedy pomocný
personál. Univerzita má zhruba 28 tisíc
studentů a 2 900 zaměstnanců. Tedy jeden zaměstnanec na každých 10 studentů! A všichni – kantoři, úředníci i personál – jsou neobyčejně vstřícní, vždy

Budova knihovny

6

		
ochotní poradit a pomoci. (Zajímavé
srovnání s naším pověstným studijním
oddělením!)
Systém výuky na univerzitě probíhá
formou přednášek a seminářů – jako u
nás. Ale semináře jsou v menších skupinách a studenti diskutují a spolupracují
na základě domácího studia s texty – na
rozdíl od nás. Předmětů mají studenti poměrně málo, ale studium jde do
hloubky a je hodnoceno více kredity.
Výstup z předmětu se většinou skládá ze
dvou složek, například čtenářský deník
nebo koncept k eseji a pak samotná esej,
jejíž rozsah se pohybuje kolem tří stran.
Dle mého názoru tedy dost málo na vysokou školu. Mně jako zahraničnímu
studentovi s ne příliš dobrou angličtinou
to ovšem nijak nevadilo.

Foto: Martina VAŠKOVÁ

Foto: Google Panoramio

Nabídka předmětů vhodných pro
studenty oboru filozofie nebyla velká.
Vybírala jsem si proto takové, které se
mi mohly hodit pro psaní diplomové
práce. Tak například v předmětu Shakespearovy komedie se probíraly jednotlivé hry, které si studenti přečetli doma,
a pod vedením kantora se dělal jejich
rozbor. Tento předmět vyžadoval celkem dobrou slovní zásobu. Trochu mě
pobavila kniha, se kterou jsme pracovali, obsahovala původní texty Shakespearových děl se slovníkem na okraji, kde
byly přeloženy výrazy ze staré angličtiny.
Angličani jsou náramní shakespearomilci. Je neuvěřitelné, kolik jsou schopni vyprodukovat knih, článků, studií,
předmětů, kurzů i oborů – a tím pádem
i dalších shakespearologů.
Příjemným překvapením byla i výuka
historie. Musela jsem jet do Anglie, abych
se dozvěděla něco o tom, co jsem vlastně
sama v útlém věku zažila – Rise and Fall
of Communism (Vzestup a pád komunismu). Udělala jsem jim tam přednášku
o ostravské architektuře sorela. Kantor
vždy zapojoval studenty do výkladu, i při
přednáškách, snažil se zejména o to, aby
studenti pochopili souvislosti, výklad
pro názornost doprovázel vždy promítáním fotografií či videí, znalost letopočtů
byla důležitá, ovšem ne prioritní, vždy
šlo hlavně o souvislosti, proč a jak se co
stalo a jaké to mělo důsledky a přesahy. Je
to celkem v kontrastu s výukou historie,
jak jsem se s ní setkala u nás, kdy se lpělo
i na těch nejbezvýznamnějších letopočtech, místech bitev apod.
Co je při studiu nepříjemné, je cena
knih, částky jsou někdy astronomické,
za jednu knihu se pohybují kolem 40 liber. Člověk musí ustavičně prohledávat
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antikvariáty a zpola ilegální internetová
úložiště oskenovaných textů.
Celkově je Anglie spíše dražší. To se
týká i studentského ubytování. Kolej
spolkne skoro celé stipendium, proto
je možná výhodnější najít si privát,
třeba trochu mimo centrum města,
zato levnější. Nám se podařilo sehnat
ubytování 20 minut chůze od školy
v bývalé dělnické čtvrti, kterou nyní
obývá pestrá směsice národností, žijících tu spolu v harmonii. Úžasnou
atmosféru mají malé obchůdky s orientálním zbožím, kde se dají koupit
druhy zeleniny nevídaných tvarů, prapodivné cukrovinky, samozřejmostí
je 30 druhů luštěnin. V centru nic podobného není. Dům, ve kterém jsme si
se spolužákem pronajali byt, už taky
nepatřil Britovi, ale muži původem z
Indie, konkrétně z Paňdžábu, byl tedy
sikhského vyznání. Nosil neustále bílý
turban a majestátné dlouhé bílé vousy.
Obchodního ducha v sobě ale nezapřel,
nicméně člověk to byl velmi vstřícný.
Dokonce nás vzal na sikhskou bohoslužbu, což byl pro nás opravdu zážitek. V sikhském chrámu, který je sice
otevřen všem návštěvníkům, je nutno

Krajina v Malhalmu

Stonehenge

Foto: archiv autorky

dodržovat oddělení mužů a žen. (Co by
ale člověk neudělal ze zvědavosti – zapře vše, co se dozvěděl na přednáškách
z feministických studií!) Do modliteb-

Foto: archiv autorky

ny se chodí boso, muži napravo, ženy
nalevo. Po obřadu, v němž převažují
tradiční zpěvy a hudba provozovaná
na orientální nástroje, se jdou vždy
všichni společně najíst do jídelny,
která patří k chrámu, ženy opět sedí
spolu, muži také. Menu bylo typicky
jihoasijské, různé kaše, neznámá zelenina, něco sladkého, něco opečeného,
nicméně vše bylo vynikající – a hlavně
zadarmo.
V Leedsu se dá na celý semestr či
rok půjčit kolo, ovšem kopcovitý charakter města i okolní krajiny jízdu
dost znepříjemňuje. Veřejná doprava
je drahá, nezbývalo proto než chodit
pěšky, což bylo časově náročnější, zato
jsem si město mohla mnohem lépe
prohlédnout se všemi jeho krásami
a protiklady. Stačí ujít kousek pěšky
z centra a člověk narazí na někdejší
dělnické kolonie, řadové cihlové domečky, obývané i dnes chudší vrstvou
obyvatelstva. Ke starým budovám se
přistavují moderní a tvoří spolu zajímavou symbiózu.
Když už je člověk unaven městským
ruchem, může si zajet zameditovat do
nedalekého Kirkstall Abbey. Na poměrně velké ploše se zde nachází roz-
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JAK TO CHODÍ NA
LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY

Sikhský chrám
bořené ruiny i zachovalé části středověkého opatství. Pohádkově působí
různá zá koutí, a zejména hlavní chrámová loď bez střechy působí až fantaskním dojmem. Je zde také krásný
přilehlý park.V Leedsu, jako asi všude
v Anglii, se nachází spousta anglických
parků, které obyvatelé hodně využívají.
Angličani jsou úžasní v tom, že jakmile
je to jen trochu možné, houfně obsazují zatravněné plochy. Byť by to byly
jen dva metry čtvereční před budovou
univerzity, je-li pěkné počasí, okamžitě
je studenti zaberou, posedávají a povídají si.
Studentská unie pořádá pro studenty nejrůznější akce, nejen párty, ale také
výlety, například do nedalekého Yorku
nebo Stratford upon Avon, Shakespearova rodiště; součástí exkurze tam bylo
i představení v kopii budovy původního divadla, kde Shakespeare uváděl své
hry. Navštívit bylo možno i jeho hrob
v Holy Trinity Church. Tato návštěva
byla pro mne přínosná, hned se mi potom lépe psalo o feministické interpretaci Shakespearových komedií.
Kdo chce poznat tradiční nedotčený
anglický venkov, musí vidět Malhalm
v severním Yorkshiru. Malinká vesnič-
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Foto: archiv autorky
ka uprostřed krajiny, která je plná všudypřítomných ovcí, v níž si okamžitě
vybavíme atmosféru baskervillských
blat ze slavného Doylova románu. Mimochodem, chodila jsem i na předmět,

Z Shakespearova rodiště

který z literárněvědného hlediska rozebíral klasické anglické detektivky.
Co by to bylo za studijní pobyt v Anglii, kdyby člověk nenavštívil Liverpool
a neviděl Stonehenge.
A která že je ta druhá univerzita
v Leedsu? University of Leeds. Mnohem větší a mnohem prestižnější. Ta
má svůj klasický samostatný kampus.
To je ta, na níž působil slavný sociolog
Zygmunt Bauman. Leeds Met je prostě
druhá liga. Ale to nevadí. Leeds United
se taky momentálně propadl do druhé
ligy. Vím to, přivydělávala jsem si tam
při studiu psaním článků do sportovních rubrik, ze kterých pak čerpali informace sázkaři.
U Leeds Metropolitan University
nečekejte kouzlo starých anglických
univerzit, kde máte pocit, že na vás
tradice a moudrost sálá přímo ze stěn.
Je to univerzita mladá, moderní a dynamická, ostatně stejně jako město samotné.
Martina VAŠKOVÁ
absolventka magisterského
oboru filozofie (2013)

Foto: archiv autorky
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Ohlédnutí za vědeckým výzkumem
v Rothschildově archivu v Londýně
Díky finanční podpoře Centra pro hospodářské a sociální dějiny FF OU a grantu Studentské grantové soutěže (SGS16/
FF/2014 – Industrializace a její význam
při formování moderní občanské společnosti v moravskoslezském regionu) jsem
mohl jako student doktorského programu Hospodářské a sociální dějiny strávit týden od 28. května do 3. června 2014
zkoumáním a bádáním v unikátním prostředí Rothschildova archivu banky N. M.
Rothschild & Sons v Londýně. Jak jsem se
dozvěděl, stal jsem se vůbec prvním zástupcem Ostravské univerzity, kterému
se podařilo získat přístup do této instituce. Díky tomu jsem mohl zkoumat téměř
zcela neprobádané a jedinečné materiály z archivní pozůstalosti vídeňské větve
bankéřské rodiny Rothschildů, důležité
pro mou disertační práci na téma Vítkovické železárny ve víru technicko-vědecké
revoluce v letech 1880–1918.
Získat přístup do Rothschildova archivu nebylo jednoduché. Každý nový
badatel se musí předem prokázat dvěma doporučujícími dopisy vědeckých
či univerzitních institucí v anglickém
jazyce, které zdůvodní a přesně vymezí důvod a účel nahlížení do archivních
materiálů banky. V mém případě mi tato
doporučení vystavili děkan FF OU prof.
Aleš Zářický, Ph.D., a ředitelka Archivu
Vítkovice a.s. Mgr. Hana Šustková, Ph. D.
Oběma za to vyslovuji poděkování. Poté,
co jsem tato doporučení získal, následovalo ještě opětovné e-mailové ověřování
a komunikace s děkanem a Ostravskou
univerzitou ze strany archivářů, až poté
jsem získal přístup do on-line databáze
archivu. Zde jsem si vybral z obrovského množství nabízených fondů ty, které
mě zajímaly, a z nich jsem si pak nechal
připravit jednotlivé složky s materiály na
den mého příjezdu do Londýna.
Najít v Londýně Rothschildův archiv
nebylo až tak složité. Nachází se v samotném srdci evropského bankovnictví,
v centru londýnské čtvrti City, v moderní
luxusní budově New Court - v sídle samotné banky N. M. Rothschild & Sons,
přímo naproti Bank of England. Nikde
však nenajdete žádný nápis či název banky, její sídlo lze poznat pouze podle erbu
Rothschildů, visícího na vnější fasádě
budovy. Uvnitř rozlehlé vstupní haly se
mě ujala jedna z asistentek, která ověřila

mou totožnost i domluvenou schůzku,
poté mě usadila do koženého křesla a zavolala archiváře Justina Cavernelis-Frosta, který mě provedl venkovním traktem
do archivu. Zde zkontroloval mé doporučující dopisy, které si ponechal; poté jsem
podepsal všeobecný souhlas s dodržováním podmínek, za jakých mohu provádět
svůj výzkum, a nakonec mi archivář Jus-

tin dal stručné informace o materiálech
z fondů vídeňské větve bankéřů.
Celý rozsáhlý archiv vídeňských Rothschildů byl na počátku druhé světové
války zkonfiskován nacisty, na jejím konci na jaře 1945 pak převezen Rudou armádou do tehdejšího Sovětského svazu,
kde jej téměř 60 let uchovával ve svých
fondech Centralnyj Gosudarstvennyj

New Court, budova banky N. M. Rothschild & Sons

Foto: Aleš MATERNA

Aleš Materna a Melanie Aspey. Rothschildův archiv Londýn Foto: archiv autora

9

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Ohlédnutí za vědeckým výzkumem
v Rothschildově archivu v Londýně
Osobyj Archiv CCCP (Centrální státní
speciální archiv SSSR). Na počátku 21.
století získal tyto cenné archiválie Rothschildův archiv v Londýně zpět - výměnou za milostnou korespondenci ruského cara Alexandra II.
Na policích v útulné badatelně mi archivář Justin ukázal několik desítek krabic popsaných ruskou azbukou a poté
přivezl vozík, který se prohýbal pod tíhou
vybraných materiálů, určených k mému
výzkumu. Již první letmá prohlídka archiválií naznačila, že budu mít celý týden
co dělat, abych je alespoň z podstatné
části stihl probádat. Ke zkoumání jsem
si vybral z fondu Miscellaneous (Všeobecnosti) materiály týkající se historie
Vítkovických železáren, obchodní korespondence mezi Paříží a Vídní, privátních účtů, dluhopisů a certifikátů či
obchodních účtů, listin a korespondence
firmy Danube Steam Boat Society. Z fondu Estates and Property (Statky a majetek) jsem bádal v účetních knihách a každoročních ekonomických a finančních
reportech z panství a statků Rothschildů
v Šilheřovicích, Benešově a na Hlučínsku.
Ve zbytku času jsem se pak věnoval také
fondu Various Railway Loans (Různé že-

lezniční půjčky), obzvláště materiálům
z let 1844–1862 o půjčkách na výstavbu
Severní dráhy císaře Ferdinanda, procházející Ostravskem.
Hned první den mého pobytu jsem
se setkal také s ředitelkou archivu paní
Melanií Aspey, velice milou a vstřícnou
paní, která mne uvítala vzpomínkou na
svůj pobyt v Ostravě v létě 2011, během
něhož si prohlédla i Vítkovické železárny.
Mnohokrát jsem s ní hovořil a probíral
detaily svého výzkumu i stavu archivních
fondů vídeňských Rothschildů. Jak jsme
se shodli, bude třeba ještě mnoho práce,
bádání a výzkumů těchto jedinečných
archiválii, které by mohly - i díky spolupráci Rothschildova archivu s katedrou
historie Filozofické fakulty Ostravské
univerzity a Centrem pro hospodářské
a sociální dějiny téže fakulty - v budoucnu zkoumat i další badatelé z řad studentů a pedagogů Ostravské univerzity.
Jako menší nevýhodu jsem shledal
nemožnost použití vlastního digitálního
fotoaparátu k fotografování vybraných
archiválií, na druhou stranu byli zaměstnanci archivu velice ochotní (kromě
Justina to byla zejména jeho usměvavá
asistentka Natalie Broad) a za poplatek

mi vybrané materiály nakopírovali. Jako
cenu 1 kopie formátu A4 sice udávali 25
pencí, nakonec mi ale za zhruba 80 stran
velikosti A4 naúčtovali „jen“ 10 liber.
K tomu slíbili zaslat poštou další kopie
materiálů, které nestihli dokončit. Přínosné bylo i internetové wi-fi připojení,
stačilo zadat heslo, které jsem vždy dopoledne (badatelna byla přístupná denně
od 10:00 do 16:00) obdržel a jež se každý
den kvůli ochraně měnilo.
Celkově hodnotím svůj týdenní pobyt
v tomto jedinečném archivu jako velice
přínosný, splňující všechna má očekávání. Nejenže jsem měl možnost zkoumat
velmi cenné a nepříliš probádané archiválie, svou výjimečností a faktografickou
hodnotou v mnoha ohledech významné
nejen pro mou disertační práci, ale také
jsem mohl nahlédnout pod pokličku archivní práce v této významné, prestižní
britské instituci a provádět svůj výzkum
v atmosféře všeobecné vstřícnosti a nezištné pomoci všech zaměstnanců archivu, s nimiž jsem navázal velmi užitečné
kontakty.
Aleš MATERNA
doktorand FF

SEMINÁŘ PRO TLUMOČNÍKY A PŘEKLADATELE
NA SLAVISTICE
Komora soudních tlumočníků České republiky ve spolupráci s katedrou slavistiky FF OU uspořádala VIII. Česko-polský
terminologický seminář pro tlumočníky a překladatele. Seminář se uskutečnil
17. 5. 2014 v prostorách FF OU za značného zájmu praktikujících překladatelů
a tlumočníků, zastoupeni byli také pedagogové a studenti ostravské polonistiky.
V dopolední části programu představila
advokátka Mgr. Eva Hila novinky týkající
se nového občanského zákoníku a zákona
o obchodních korporacích. Mgr. Iwona
Imioło, soudní tlumočnice českého a slovenského jazyka, seznámila účastníky
s právním postavením soudního tlumočníka v Polsku, ČR a na Slovensku. V odpolední části si v rámci praktických cvičení
pod vedením ing. Alexandry Sedunkové
měli účastníci možnost ověřit vlastní překladatelská řešení na vzorových textech,
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Ze semináře 					
mj. na zakladatelské listině, kupní a zprostředkovatelské smlouvě. Česko-polský
seminář se na půdě FF OU uskutečnil již
potřetí (předchozí semináře se konaly
v letech 2007, 2008). Vzhledem k velké-

Foto: Eva GORGOLOVÁ

mu zájmu a k pozitivnímu ohlasu se brzy
můžeme těšit na další semináře s touto tematikou.
			

Jiří MURYC
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Konference Via viatores quaerit
S ohledem na prezentaci a mezinárodní popularizaci vědecké obce České republiky, jejíž nedílnou součástí
jsou představitelé naší Ostravské univerzity, se vybraní pedagogové a studenti z kateder dějin umění, filozofie
a historie zúčastnili ve dnech 29. a 30.
května 2014 mezinárodní vědecké konference Via viatores quaerit. Mobilność
społeczna w dziejach krajów grupy wyszehradzkiej, tematicky zaměřené na
dějiny cestování a migraci ve střední
Evropě. Dvoudenní setkání pořádané
v rámci visegrádského projektu, jehož
nositelem je Instytut Historii a Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, a na němž se spolupořadatelsky
podílelo také Centrum pro studium
středověké společnosti a kultury Vivarium, se konalo v baltské Gdyni
a na jeho organizaci se kromě Ostravské univerzity podílely také další univerzity a vědecko-výzkumné instituce
ze všech zemí Visegrádské čtyřky. Za
všechny můžeme jmenovat Muzeum
miasta Gdyni, Univerzitu Mateja Bela
v Banské Bystrici nebo Univerzitu Loránda Eötvöse v Budapešti.
Konference, jíž se účastnilo téměř
sedmdesát přednášejících, byla rozdělena do celkem čtrnácti sekcí mapujících různá témata spojená s cestováním a mobilitou od středověku
po současnost. Z pohledu medievisty
je potěšující, že téměř polovina všech
sekcí byla věnována středověku či ranému novověku. V prvém dni setkání
se přednášející v jednotlivých sekcích
věnovali technikám přepravy osob
rozličného společenského postavení
(kupec, umělec, diplomat, duchovní
atd.), způsobům, jakým byly vytvářeny
a udržovány komunikace a s tím související přeprava zboží (sůl, uhlí aj.), cestování na příkladu jednotlivých osob,
které byly pověřeny např. jako vyslanci
(cestovní deníky), fenoménu poutnictví, migraci v rámci tzv. sňatkové politiky či putování celých rodů, ale také
různým aspektům sociální migrace.
Naši přednášející v prvém dni zaujali
především v sekci vedené prof. Alešem
Zářickým věnované cestování a procesu modernizace, kde vystoupili doc.
Petr Popelka s příspěvkem zaměřeným na problém budování moderní

silniční infrastruktury v českých zemích v období osvícenského absolutismu a Mgr. Michaela Závodná, která
hovořila o městské kolejové dopravě
na Ostravsku za první světové války.
Bez odezvy nezůstalo ani vystoupení
prof. Zářického v sekci zohledňující
společensko-kulturní aspekty novodobé migrace, věnované počátkům
letecké dopravy po první světové válce. V sekci nazvané Cestování kupců,
umělců a intelektuálů přednesl svůj
příspěvek dr. Jan Herůfek z katedry fi-

lozofie o Flaviovi Mithridatovi a židovské kulturní tradici. V neposlední řadě
je nutno zmínit úspěšnou reprezentaci katedry historie vůbec nejmladším
účastníkem konference Bc. Janem
Pezdou, který odborné publikum zaujal referátem věnovaným poutnictví
a cestování v druhé polovině 19. století
na příkladu dochovaného cestovního
deníku chalupníka Josefa Stříže. Podvečerní program prvního dne pak byl
ukončen dvěma „středověkými“ sekcemi věnovanými cestám panovníků
a mobilitě a transferům uměleckých
trendů, kde vystoupil dr. Robert Antonín s referátem o prostředcích diplomacie zahraniční politiky posledních
Přemyslovců a dr. Daniela Rywiková,
která hovořila o fenoménu virtuálního poutnictví v pozdním středověku
a o výtvarném umění ve službách středověkých poutníků. Během druhého
dne program na rozdíl od předešlého
dne pokračoval pouze do brzkých odpoledních hodin a byl zahájen sekcí
nazvanou Mezi hradem a klášterem,
středověký prostor, pod vedením dr.
Daniely Rywikové a zakončen politologickým zhodnocením současné hospodářské a sociální migrace ve střední
Evropě. Nicméně tomuto závěrečnému zasedání předcházelo vůbec poslední vystoupení našich přednášejících, jmenovitě dr. Jiřího Brňovjáka
v sekci věnované sociální migraci. Jeho
referát byl věnován vlivu cestování
slezských šlechtických rodů v období
mezi 17. a 19. stoletím na společenskou
kariéru jejich členů.
K závěrečnému zhodnocení je třeba poznamenat jen tolik, že příspěvky
našich přednášejících rozhodně zaujaly, už jen s ohledem na ohlas, který
na této mezinárodní konferenci vzbudily u ostatních hostů zejména během
diskusí k tomu určených, ale i po nich.
Organizátoři tohoto velkého a přínosného vědeckého setkání se dohodli,
že další „visegrádská“ historická konference se uskuteční za dva roky a Filozofická fakulta Ostravské univerzity
je horkým kandidátem na její uspořádání.
Daniela RYWIKOVÁ, Zdenek PALA
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POZNÁNÍM HISTORIE ODHALUJEME
SVOJI PŘÍTOMNOST
rozhovor s vítězem celostátní vědecké konference Historie 2013,
studentem katedry historie FF OU Janem Pezdou
Ptal se Robert Antonín.
Soutěžní celostátní studentská konference „Historie“ představuje bezmála
po dvě desetiletí jednu z nejzajímavějších vědeckých akcí určených mladým
historičkám a historikům. Ti zde mají
možnost představit výsledky svého
bádání nejen akademikům a vědcům
zasedajícím v odborné porotě, ale především četnému posluchačstvu z řad
studentů a dalších zájemců o historické obory. Průběh letošního ročníku, jenž se odehrával v prosluněných
dnech na začátku dubna v reprezentativních prostorách pardubického zámku, doložil neutuchající zájem o tuto
akci, které se v tomto roce účastnilo
dvaatřicet studentů, jejichž příspěvky posuzovala patnáctičlenná komise
sestavená z členů univerzitních pracovišť z různých koutů České republiky.
Mezi soutěžícími se v tom nejlepším
světle předvedli i dva studenti katedry historie FF OU: Ivana Maloušková
s prací „První pozemková reforma na
příkladu velkostatků Razumovských“
a Jan Pezda, který prezentoval studii
zabývající se vybranými aspekty poutnictví a cestování ve druhé polovině
19. století na příkladu chalupníka Josefa Stříže. Druhý ze jmenovaných
nejen že získal první místo v soutěži
samotné, ale jeho práce byla současně
oceněna speciálně udělovanou cenou
za nejlepší studii tematicky zaměřenou na období „dlouhého 19. století“.
Jako jednoho z účastníků soutěže mě
zajímalo, jak Jan Pezda zpětně s odstupem několika měsíců vnímá svůj
úspěch.
RA: Před více jak dvěma měsíci jste
se stal jedním ze dvou vítězů celostátní studentské konference Historie 2013, vzpomenete si, jak jste
se v tu chvíli cítil?
JP: Těsně před vyhlášením je člověk
součástí hojného zástupu „doufají-
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cích“. Člověk čeká do poslední chvíle,
říká si „co kdyby“, a pak to prostě přijde. Oproti minulým ročníkům byl navíc počet účastníků soutěže dvojnásobný, což celý zážitek umocňuje.
RA: To jistě, ve vašem případě „to“
navíc „přišlo“ dvakrát, neboť jste
vyhrál i mimořádně vyhlášovanou
cenu za nejlepší práci zaměřenou
na „dlouhé 19. století“. Měl jste radost?

Foto: Lenka KRAHULCOVÁ

šimi kolegy z celé republiky, něčemu novému?
JP: Přesvědčil jsem se, že přinejmenším v mém případě je příprava referátu nanečisto k ničemu. Na „ostro“
je vždycky všechno úplně jinak. Velice podnětné byly pro mne diskuse
s ostatními účastníky a kapacitami
oboru v kuloárech rytířského sálu
pardubického zámku, s nimiž si člověk – pro mne překvapivě – popovídá
nejen o historii či možnostech bližší
spolupráce. A taky jsem se dozvěděl,
že pávi, kterých bylo na dvoře zámku
asi dvacet, hřadují na noc v korunách
stromů (smích).

JP: Už samotný fakt, že se člověk účastní podobné akce, je potěšující. Obě ceny
jsem bral jako prémii za týdny, možná
i měsíce strávené nad psaním práce.
Ceny potěší o to víc, že o jejich udělení
rozhodují historičky a historici, jejichž RA: V čem podle vás spočívalo tajemknihy a články čtete a citujete. Taková ta ství vašeho soutěžního úspěchu?
primitivní radost s tím jde samozřejmě
JP: Těžko říct, do hlav členů hodnotící
ruku v ruce.
komise bohužel nebo možná bohudík
RA: Naučil jste se na konferenci, kte- nejde moc vidět. Jeden z oponentů
rá, jak jste sám řekl, byla tento rok mé práce, profesor Milan Hlavačka,
mimořádně početně zastoupena va- v posudku ocenil, že jsem do soutěže
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POZNÁNÍM HISTORIE ODHALUJEME
SVOJI PŘÍTOMNOST
přihlásil příspěvek z oblasti tzv. dějin
každodennosti, v rámci kterého jsem
se zabýval každodenností na cestách,
což je téma, které v poslední době
koncepčně stagnuje, a to jsem se snažil zohlednit. Příspěvek jsem se navíc
snažil integrovat do sféry dějin cestovního ruchu, dopravy a také do oblasti
poutnictví, které je v dnešním historiografickém diskurzu velice silně akcentováno. Ale myslím, že největším
esem v rukávu byl pramen, na kterém
byla celá práce vystavěna.

sám nemám příliš rád anonymní dějiny plné tvrdých dat a údajů a vždy
raději vyhledávám takové „příběhy“,
které otevírají dveře do osobní sféry
pamětníka a tím zároveň do širšího
kulturního prostředí. Pohledem zdola, optikou jednotlivce nás přibližují
právě k oněm „velkým dějinám“, kterým se mnozí laici snaží vyhnout.

JP: V posledních letech se těší velké
pozornosti historiků prameny osobní
povahy (memoáry, vzpomínky, deníky, dopisy). Poměrně velké množství
těchto pramenů nacházíme pro vyšší
společenské vrstvy. Explicitními příklady jsou zcela jistě šlechtické deníky. U nižších vrstev, resp. nižších
venkovských vrstev se však podobné
prameny většinou nedochovaly, v případě, že vůbec existovaly. Na jeden
podobný jsem však kdysi zcela náhodou narazil.

JP: Asi jako většina studentů jsem si
na historii podal přihlášku právě z toho
důvodu, že mě prostě bavil dějepis.
Studium historie na univerzitě se však
zdaleka nepodobá středoškolským
hodinám dějepisu. Kromě osvěžení
faktografických dat je třeba osvojit si
mnoho praktických dovedností, takříkajíc vyučit se historikovu řemeslu.
A právě to může být pro některé studenty v jistém smyslu „nepříjemným“
překvapením a pomyslným kamenem
úrazu.

RA: Představuje odhalování takových příběhů to, co jste chtěl jako
začínající student dělat, jinými slovy: odpovídá realita studia historie
RA: A proč byl právě tento pramen na OU představám, které jste o něm
měl v době, kdy jste se přihlásil?
oním „esem“?

RA: Hovoříte tedy o písemných
vzpomínkách chalupníka Stříže
z druhé poloviny 19. století, které
vám umožnily komisí vysoce ohodnocenou analýzu cestovní reality
jeho doby. Považujete tento pramen, a tedy i vaši interpretaci, za
něco, co může být zajímavé i pro neodborníka? Co vlastně přináší poznání Střížova života modernímu
mladému člověku druhého decennia 21. století?
JP: V dnešní době je vztah laické veřejnosti k odborné historii veskrze
vlažný a obávám se, že v nejbližší době
situace nebude jiná. Nicméně obdobné prameny nás přibližují k individuálním pocitům, zážitkům, motivům jednání, myšlenkovým obzorům
apod., což může mnoho neodborníků
shledávat čtenářsky atraktivním. Já

RA: Přesto se prosím pokuste stručně naznačit, jaký vidí smysl v historikově (a tedy i své) práci teď a tady
mladý historik Jan Pezda?
JP: Ve zkratce, myslím si, že jde o určitou formu nastavení zrcadla dnešní
společnosti podáním zprávy o dobách
minulých. Právě srovnávání různých
období v minulosti s aktuální situací
usnadňuje orientaci a další směřování v otázkách ekonomických, politických, sociálních. Bez přehánění,
v takových případech je pro historika
nadmíru důležité přijmout patřičnou
odpovědnost a odstup, aby byl schopen čelit tomu, co můžeme čas od času
vidět v médiích, kdy jsou dějiny doslova v přímém přenosu překrucovány.
To však naštěstí platilo více než dnes
v dobách minulých. Smysl historikovy
práce je dvojí a nelehký: být schopen
čelit mnohdy nepříjemné pravdě a zároveň ji hájit, ať to zní jakkoliv pateticky.

RA: V minulosti řada úspěšných
účastníků Studentské vědecké konference pokračovala ve svém studiu
a mnoho z nich nalezlo uplatnění
v oboru. Jaké má v tomto směru dalRA: Pro vás tato skutečnost kámen ší plány vítěz z katedry historie FF
úrazu evidentně nepředstavovala. OU?
Hovoříte o úsilí, nutnosti naučit se
řemeslu, možná též učit se myslet. JP: Už jen kvůli tomu, že mě dějiny
Položil jste si už otázku, čemu ná- především baví, bych rád pokračoval
sledně toto řemeslo slouží. Pochop- ve studiu. V rámci diplomové práce se
te, lékař léčí, stavař staví, kuchař chci pokusit zaměřit na trochu jiné,
vaří, …co dělá pro společnost histo- ale přinejmenším stejně zajímavé téma.
Oblast kulturněhistorických aspektů
rik?
cestování bych však zcela opouštěl jen
JP: Zajímavá, nicméně mnohovrstevna- velmi nerad. Další konkrétnější plátá otázka, která by byla na samostatnou ny jsou zatím jen v obrysech. V úvahu
diskuzi. Tvrdí se, že dějiny píší vítězové. přichází studijní výjezd do zahraničí
Každý vítěz a každá doba má však svého v rámci programu Erasmus a poté možhistorika. Chci tím říct, že smysl histo- ná přihláška na doktorský studijní prorikovy práce může být různý a odvíjí se gram.
od aktuálního politického, kulturního,
společenského nastavení daného pro- RA: Děkuji za rozhovor.
středí a doby, ve které působí, což se dá
vysledovat zpětně na formální i obsahové stránce starších historických prací.
To už je ale jiná pohádka.
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POLONISTÉ U BALTU
Počátkem měsíce dubna uspořádala
ostravská polonistika šestidenní exkurzi k Baltu. Celkem 26 studentů
z různých ročníků a polonistických
oborů v doprovodu tří pedagogů vyrazilo poznávat krásy Gdaňska a dalších
měst tzv. Trójmiasta.
Předtím nás však všechny čekala
dlouhá a vyčerpávající cesta autobusem přes celé Polsko. Byla nekonečná.
Téměř deset hodin pozorování lánů,
polí a luk. A abych nezapomněl, sem
tam nějaký domek. Cestou nechyběla
ani povinná zdravotní přestávka nedaleko Lodže, právě zde jsme měli příležitost poobědvat v tradiční horalské
krčmě. No, v Polsku je teď velká móda,
ať jste kdekoli, klidně i u moře, navštívit pravé „zakopianské dřevjanky“. Do
Gdaňska jsme dorazili v šest večer.
Během prvního dne exkurze jsme
měli možnost zhlédnout řadu památek v historickém centru města. Viděli
jsme slavného gdaňského Neptuna,
známý historický jeřáb v přístavu, radnici či velkolepý chrám Nanebevzetí
Panny Marie. Odpoledne jsme vyrazili
lodí na Westerplatte, místo, kde v roce
1939 vypukla 2. světová válka. Na další
den byla naplánována návštěva dalších
z měst tzv. Trójmiasta – tedy Gdyně
a Sopotu. I když si s námi počasí ten

Noční Gdańsk

				

den trochu pohrávalo, stihli jsme toho
projít hodně. Navštívili jsme pláž, vyfotografovali se před slavným Křivým
domem a prošli se po téměř půlkilometrovém sopotském molu. Dalším cílem naší exkurze byl Malbork,
největší křižácký hrad a údajně také
„největší hromada cihel“ v Evropě.
Vyrazili jsme brzy ráno. Ten den bylo
velmi velmi chladno. Mohu říct, že
po téměř pětihodinové prohlídce jsme

Foto: Petr BLÁHA

„byli rádi, že jsme byli rádi“! Snad jediný, kdo z prohlídky hradu vyšel „bez
újmy“ a v dobré náladě, byl náš skvělý
průvodce. Drobný vitální „dědeček“,
jenž ze sebe chrlil jednu zajímavost za
druhou. Obdivuhodné!
Zbývající dny jsme strávili v Gdaňsku, kde jedni doháněli resty v podobě
prohlídek muzeí, architektury starobylého hanzovního města a nakupovaní suvenýrů, jiní zase obléhali antikvariáty. Poslední den patřil pobytu
na Gdaňské univerzitě. Polští politologové pro nás připravili neobyčejně
zajímavou přednášku o multikulturní
společnosti. Ještě jsme absolvovali
prohlídku krásné univerzity a univerzitního kampusu a týdenní program
byl u konce.
Starobylý Gdaňsk na mě udělal
opravdu veliký dojem. Jen více podobných exkurzí! Někteří z nás se sem
možná brzy vrátí jako účastnící letní
jazykové školy.
Petr LIGOCKÝ,
student FF

Účastníci exkurze
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY STUDENTŮ HISTORIE
Filozofická fakulta Ostravské univerzity může být na své studenty pyšná. Již
v dubnových listech FF jste se mohli
o nás, studentech historie, dočíst, jak
v rámci spolku Jižní Valašsko budujeme ve Valašských Kloboukách skanzen
lidové architektury a kultury. To však
není ani zdaleka jediná činnost, kterou se zabýváme. Důležitá je také naše
výchovná, vědecká a osvětová činnost.
V minulých dnech jsme se zapojili do
akce pořádané každoročně městem
Valašské Klobouky k uctění památky
rodáka z nedaleké vesničky Smolina –
plk. in memoriam Josefa Valčíka, jednoho z vykonavatelů spravedlnosti nad
zastupujícím říšským protektorem
Reinhardem Heydrichem.
Náš spolek pro tuto příležitost pozval dva spolužáky z filozofické fakulty, členy Klubu vojenské historie „Věrni zůstaneme“, kteří s dalšími kolegy
přijeli v dobových uniformách československé zahraniční armády ve Velké
Británii. Byla to krásná symbolika, neboť právě z jejich řad byl Josef Valčík se
svými spolubojovníky vybrán pro splnění nebezpečných úkolů v okupované
vlasti. Spolužáci v dobových uniformách stáli čestnou stráž u památníku
obětem nacistické zvůle, položili věnec
za město Valašské Klobouky a na závěr pietního aktu vypálili po doznění
hymny čestnou salvu. Naši přátelé si
pokládali za čest nejen účast na pietním
aktu, ale i možnost seznámit se s žijícími příbuznými Josefa Valčíka nebo
čestným hostem akce, posledním pilotem RAF ze Zlínského kraje, plukovníkem Aloisem Dubcem. Po skončení
pietního aktu skupina „odbojářů“ navštívila nedaleký památník vypálené
osady Ploština, aby i zde uctila památku obětí války. Odpolední program jejich návštěvy na Valašsku byl zakončen
ukázkou zbraní a výstroje v dřevěnici
u Pivečků, kterou náš spolek spravuje.
Historické prostory roubeného domu
dodaly celé akci kouzelnou atmosféru.
Návštěvníci si mohli prohlédnout jednotlivé části uniformy, potěžkat zbraně, ale také se zeptat na výcvik československé armády v zahraničí během 2.
světové války, na život v protektorátu
a především na atentát na Heydricha.
Spolek Jižní Valašsko navázal s mladými „odbojáři“ užší spolupráci. V bu-

Účastníci slavnosti				
doucnu se k nám znovu vrátí, aby navštívili i další památná místa, jako je
Prlov, Vařákovy paseky či Březina a připomněli veřejnosti hrdiny národního
odboje. Třešničkou na dortu by se příští rok mohla stát ukázka osvobozovacích bojů proti německým okupantům
v posledních dnech 2. světové války,
která by byla důstojným připomenutím 70. výročí těchto událostí. Student
historie a místopředseda Klubu vojenské historie „Věrni zůstaneme“ Martin
Lokaj dokonce nastínil možnost kaž-

Foto: Miroslav MAŇAS

Foto: archiv autora

doroční tradice, pro jejíž realizaci jsem
jako předseda našeho spolku nabídl
areál námi budovaného skanzenu jako
zázemí.
Závěrem bych chtěl poděkovat spolužákům – „odbojářům“ za vynikající
a profesionální vystoupení při pietním
aktu. Děkuji svým milým spolužákům
Martinu Lokajovi a Vítězslavu Máchovi za celkovou organizaci i za ochotu
spolupracovat s naším spolkem při podobných akcích. Připadá mi zábavné,
že se o kulturním dění ve Valašských
Kloboukách, a nejen o něm, jedná a rozhoduje na konci chodby pátého patra
FF v seminární knihovně katedry historie. V kronice našeho spolku bude
mít naše fakulta nesmazatelné místo.
Mám velkou radost z toho, že se ze studenta nestává jen figurka v lavici a ve
volném čase štamgast hospody. Že se
najdou i studenti, kteří jsou historiky a milovníky historie i mimo fakultu.
Členové našich spolků jsou toho důkazem. Svůj volný čas dokáží obětovat
svým zájmům a pro dobro společnosti.
Ve spolupráci s našimi spolky vidím
velký potenciál pro budoucno. Historie, kultura, tradice a především úcta
k odkazu předků je to, co nás spojuje.
Miroslav MAŇAS,
student FF a předseda spolku
Jižní Valašsko
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ VIII.
Mgr. Jiří Měsíc
básník, doktorand oboru Anglická a americká literatura
na FF UP v Olomouci.
Patří k lidem, kteří se vzpírají tomu, aby byli uzamčeni v nějakém encyklopedickém hesle či medailonku. Proto jej uvedu netradičně...
Na úplném začátku studií na Filozofické fakultě OU
jsem byl v prostorách přeplněné menzy osloven neznámým mladým mužem: „Prosím tě, nevíš, kde je E 304?“ Ač
sám student–nováček, popsal jsem mu onu krkolomnou
cestu. Vděčně přikývl a pronesl: „Jestli to tam nebude,
tak si tě najdu.“ Takto hrozivě a zábavně začalo naše
přátelství.
Jirka vystudoval na FF OU obor Anglický jazyk a literatura v bakalářském a navazujícím magisterském
programu. Těžiště jeho zájmu spočívá v oblasti literatury, zejména pak v poezii. Ač v obou jeho absolventských pracích sehrává ústřední úlohu kanadský autor
a zpěvák Leonard Cohen, nacházíme v nich rovněž
mohutné přesahy do oblastí náboženství, mytologie
či psychoanalýzy. V roce 2013, který byl zároveň rokem
jeho promoce, byl oceněn rektorem za vynikající studijní
výsledky a úspěšnou reprezentaci Ostravské univerzity.
Jirka je však také básníkem, ač by o tom pravděpodobně sám pochyboval. Před nedávnem mu byla vydána
sbírka Píseň zamilovaného misogyna, na jejímž křtu
se objevilo také několik významných badatelů z FF OU.
Kmotrem sbírky se stal prof. Josef Jařab z FF UP, který
mimo jiné věcně prohlásil „co jiného taky chcete dělat
s takovým jménem, než psát básně“.
Zbývá ještě upozornit na snoubení filologa a básníka,
které se odráží v Jirkově překladatelské činnosti. Konkrétně se jedná o texty Johna Passe a nověji o poezii
Ariany Reines.
Jirko, jak plyne z úvodu, témata,
o nichž bychom mohli mluvit,
jsou velice rozsáhlá. Proto budou
mé otázky, pokud souhlasíš, co možná nejkonkrétnější. A začnu zostra –
kdo je to zamilovaný misogyn?
Na tuto otázku jsi mi nedávno odpověděl lépe, než bych teď mohl odpovědět
já Tobě. Říkal jsi, že „je to chlap, který
se nenechá jednoduše napálit“. S tím
souhlasím. V průběhu let nabyl jistého
poznání, že ušlechtilých žen je na světě
stejně tolik jako ušlechtilých mužů, a že
pokud bude chtít takovou ženu, musí
tomu podřídit svou kompozici. A toto
nemyslím autobiograficky. Tu sbírku nemůžeš klasifikovat jako Utrpení mladého

16

Jiří Měsíc

Werthera, na to má v sobě dost vtipu...
Misogyn je často pozér, a proto by snad
mohl vyjadřovat až archetypální stav
mužského ega v určitém stádiu života.
Pokouším se teď na sbírku napsat recenzi… bude to recenze Jiřího Měsíce na
knihu Jiřího Měsíce, asi ji vložím přímo
na stránky Kosmasu, protože Macháček
(nakladatel, pozn. red.) je příliš konzervativní na to, aby to publikoval… Ne, zamilovaný misogyn nejsem já, pokud ano,
tak mé já je pouze kompoziční prvek.
Při jednom z tvých autorských čtení jsi mi udělal radost jistou poznámkou: jsi opatrný, když máš
někoho nazvat „básníkem“, neboť
je to velké vyznamenání. Jaký au-

Foto: Jakub KASPERSKI
tor si podle Tebe takové označení
zaslouží?
Stranou přehnaných soudů a kritiky
vůči „básníkům“ obecně, napadá mě,
že by to mohl být někdo, koho by si rádi
přečetli Gagarin nebo Armstrong poté,
co se vrátili zpátky na zem. Často mě
znervózňuje číst autory, kteří mají pramalé zkušenosti a pokouší se nás osvětlovat. Pro mě není literatura život, ale
něco, co život připomíná. Můj básník by
měl zesílit už jednou poznané. Většinou
disponuje elegancí, charakterem, pečlivostí, někdy i moudrostí. Nemusí to být
dobrý, čestný člověk, musí ale vědět, jak
přinutit Gagarina, Armstronga a ostatní
„mořeplavce“ k tomu, aby jim stálo za to
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ VIII.
Připravuji se teď na konferenci „Holy
Crap! Střety populárního a posvátného“ v Helsinkách, a v září se vracím do
Montpellier na stáž. Dalekosáhlejší plány si nepřipouštím. Samozřejmě kalkuluju, ale hlavně v otázkách týkajících se
počtu knih a hudby, které si pořídím za
měsíc, dobrého jídla a pití, a také společnosti a radosti, kterou jsem schopen
dát druhým. Tohle může vypadat podezřele, zejména pro těžce pracující lid,
ale já taky pracuji. Má soukromá agenda občas vypadá jako přání, aby o mně
druzí pochybovali… to v sobě nese jisté
literární pózy apod. Vláďo, není dobré
pořád mluvit o tom, kým bych chtěl být,
co mi vyšlo a takové ptákoviny. Zítra by
mi to mohlo ublížit. Řekni mi raději, co
teď budeš dělat Ty?
Já? Věřím, že to, co dosud. Budu chodit
na víno, buď sám, nebo s krásnými žeZ vystoupení Jiřího Měsíce				
Foto: Kárl NOSEK nami. Občas si něco přečtu a snad i napíšu. Pokud však oním „dělat“ myslíš
si jej přečíst nebo vyslechnout. Zákonitě né a já bych Tě také rád poprosil, práci, pak doufám, že bude takové pomusí být pro drtivou většinu společnosti abys porovnal nejen atmosféru vahy, abych ji slovem „práce“ nazývat
pochybný, ale pro ně, samozřejmě, je to obou měst, ale i jejich filozofické nemusel. Nepopírám, že v současnosti
bratr, učitel, spojenec. Někdo, kdo k nám fakulty.
mám vyhlédnuto jedno výběrové řízení,
neustále promlouvá.
prozatím je to však velice ožehavé téma.
To nemůžu, to by nebylo fér. V Ostravě
V dubnu ses účastnil vědecké konfe- jsem se necítil špatně a v Olomouci se Tomu věřím, vše, co se týká zaměstnárence Le Rock & l’Amour v Montpel- stále cítím dobře. Rodina mé matky po- ní, je velice ožehavé. Řekl bych, že slovo
lier. O tomto kraji, který je rodištěm chází z okolí Přerova, sám jsem se v Pře- práce je i velmi žhavé a lze si o ně spálit
okcitánské literatury, jež je tolik zá- rově narodil, a tak si často v Olomouci prsty. Zaměstnaný můžeš být čímkoliv
sadní pro Tvou vědeckou práci v dok- připadám jako na prázdninách. Město a mluvil jsi nedávno o tom, že je jedno,
torském studiu, jsi mi už soukromě je mi blízké, ale v krvi, zdá se, mi kolu- zda člověk žije pragmatickým životem,
nadšeně povídal. Mohl bys vyprávět o je něco smíšeného. Musím tam vypadat anebo jej tzv. sní. Myslím, že jakýkoliv
nějakém zážitku i čtenářům Listů FF? podezřele, možná komicky. Většinu času lidský um, pokud je doveden k dokonase usmívám a zažívám euforické pocity. losti, musí být zákonitě předmětem zaAno, potkal jsem pár kolegů, o kterých Takto bych zřejmě vypadal na kterékoliv městnání i zdrojem obživy. Problém je
jsem si myslel, že neexistují. Míříš zřejmě filosofické fakultě.
často s objevením takového umu a školy
ale k něčemu jinému. Na Bílou sobotu se
někdy k poznání nepřispívají. To je trefný
nám naskytla příležitost stát se součás- Na které osoby FF OU budeš rád komentář do univerzitního časopisu, že?
tí Feria d‘Arles. Neměl jsem ucelenější vzpomínat, ať už pro jejich práci
představu, co to obnáší, až když jsem vi- nebo charakter?
To ano, a s takovým komentářem
děl, jak rozum vítězí nad sílou. Jak lidská
souhlasím, jen je škoda, že na nálest vítězí nad božstvím, nechci se rou- Rád vzpomínám na dámy ze šatny a vrát- vrh školské reformy už nám protenhat, ale přesně o tomto býčí zápasy jsou. nice na budově E. Taky na některé spo- tokrát čas a prostor nezbývá. Tento
Byl to pro mě důležitý okamžik a mys- lužáky, i když se teď potkáváme spora- problém snad vyřešíme u dalšího
lím, že mi moji kamarádi už odpustili, že dicky. Samozřejmě, někteří anglisté mi espressa někdy příště... Jirko, děkuji
jsem se s nimi poté dva dny nebavil. Je jsou blízcí, zejména pak ti, kteří dělají za rozhovor a přeji mnoho radosti ve
to hluboká zkušenost, a kdybych se mohl literaturu. Slovo „vzpomínám“ není na Tvé práci a životě.
opět narodit, asi bych nestudoval litera- místě. Spíše na vás někdy myslívám,
Ničemové jsou daleko od spásy, neboť
turu. Oproti corridě je pro mě zkušenost když si uvědomuji výši svého dluhu.
se neptají na naše zákony. Já děkuji
s uměním nedostačující pro život.
Jaké jsou tvé pracovní i soukromé Tobě, a kéž by se Ti dostalo všeho, čeho
Studoval jsi pět let v Ostravě, nyní plány v blízké době? Čeká Tě opět mi přeješ.
pokračuješ v Olomouci. Lidé velice nějaká konference či případně dlouVladimír MIČULKA
rádi srovnávají vše možné i nemož- hodobější pobyt v zahraničí?
student FF
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Drama – drogy – duchové?

aneb
nová premiéra divadla katedry germanistiky
Helmut Krausser – Haltestelle Geister
(premiéra v Česku, německá premiéra
v roce 2000)
Dějištěm je zvláštní autobusová zastávka. Nejezdí tam autobus, zato se tu
setkávají nevšední bytosti. Nečekejme
happyend – většina protagonistů zemře.
Kapesník však nepropláčete, nanejvýš si
jím utřete slzy smíchu.
Zmíněnou hru nastudovalo studentské divadlo katedry germanistiky
pod vedením docentky Pavly Zajícové. Ačkoli se jeho herecké osazenstvo
s každým semestrem mění, divadlo již
po léta obohacuje kulturní život nejen
katedry, ale i celé fakulty. Divadelní aktivita v německém jazyce navíc pomáhá
studentům osvojit si německou slovní
zásobu jinou formou než při výuce, získat větší sebevědomí a seznámit se s německojazyčnou dramatickou tvorbou
takříkajíc „tváří v tvář“.
Nyní však již zpět k představení samotnému:

Ohlasy na první premiéru 14. 5. 2014 byly
nadšené – diváci vyzvedávali vyrovnané, dokonce prý „profesionální“ výkony
všech dvanácti herců i typologii rolí. Režisérka Pavla Zajícová je letošním složením souboru nadšena: „Ještě nikdy jsme
neměli tak báječný a k tomu tak početný
soubor!“ Princezna z planety Tallulah
(Michaela Špakovská), její ctitel, prodavač ze stánku s grilovanými kuřaty
(VU Manh Tung), slepá Ella (Barbora
Zielinová), starý muž, který svou slepou
ženu hledá už 19 let (Marco Winkler),
pán a paní z opery (Jakub Vala, Lena
Goldsteijn), bezdomovec (Libor Chalupa), dealer drog Rico (David Miffek) a jeho vyvolená Cony (Darja Bittnerová),
Conyiny kamarádky Koňský ohon (Jana
Zborovančíková) a Eva (Noemi Pípalová), starší muž (Marcus Wilhelm Bitterer/Martin Mostýn) – ti všichni milují,
nenávidí, dělají si naděje a propadají
zoufalství, setkávají se a rozcházejí, žijí
a umírají, aby se nakonec i jako ducho-

Vyšla pěkná knížka
ZDEŇKA NEDOMOVÁ: TENDENCE K ANALYTISMU V SOUČASNÉ RUŠTINĚ
Čtenář, který se zajímá o vývoj současných jazyků, najde v knize některé nové a překvapivé informace o tom, kam směřuje ruština 21. století.
Dozví se, že její slovní zásoba se významně obohacuje o slova z jiných
jazyků (především z angličtiny, ale překvapivě i z korejštiny a japonštiny) a že přejatá slova, která jsou formálně atypická, zůstávají po přechodu do ruštiny nesklonná. Jsou zde zajímavé údaje o tematických
oblastech, jichž se nová slova týkají, o samotných jazycích, ze kterých
přicházejí a o některých dalších změnách, jimiž prochází gramatika
současné ruštiny: autorka přináší důkazy o tom, že vedle nesklonných
podstatných jmen se objevují i nesklonná přídavná jména, která mají
svůj původ v angličtině, a výrazně se zjednodušuje i skloňování ruských číslovek, i ty postupně ztrácejí v současném ruském jazyce svou
ohebnost. Všechny tyto nové informace probouzejí ve čtenáři mimoděk otázku, zda nejsme svědky začínajícího postupného přechodu
ruštiny, dosud jazyka syntetického/flektivního, k jinému jazykovému
typu, analytickému/izolačnímu, jak je nazval geniální český jazykovědec prof. Vladimír Skalička, jeden z představitelů naší slavné lingvistické školy, ve světě známé jako Pražský lingvistický kroužek.
(Vydala Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě)
Eva MRHAČOVÁ
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vé znovu setkali na tomtéž místě – na
opuštěné autobusové zastávce, kam sice
nikdy žádný autobus nepřijede, ale kde
všichni prožili kus svého pohnutého života a kam se vracejí i po smrti.
Hudební doprovod připravili Marco
Winkler, Milan Pišl a Edita Pelikánová.
A aby toho nebylo málo, dne 5. 6.
se konala II. premiéra hry pro studenty středních škol z okolí. Navštívili nás
studenti z Matičního gymnázia v Ostravě, gymnázia a Obchodní akademie
v Orlové a gymnázia v Havířově-Podlesí. Studenti odcházeli nadšeni a není se
čemu divit. Fotodokumentaci k představení najdou zájemci na facebookovém profilu naší katedry.
Co říci závěrem: Až příště zahlédnete
plakáty zvoucí na představení hry Helmuta Kraussera ZASTÁVKA - DUCHOVÉ, nebojte se duchů a přijďte. Dobře
se pobavíte.
Eva Maria HRDINOVÁ
s pomocí Pavly Zajícové a kolegů KGE
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CO MI BRUSEL DAL I VZAL
Jen tak náhodou jsem měla možnost
strávit nějakou dobu v Evropském
parlamentu v Bruselu. Dobře, nebylo
to úplně náhodou – umožnila mi to
katedra germanistiky společně s europoslancem RNDr. Pavlem Pocem.
Šest týdnů strávených v hlavním
městě Evropy mi toho hodně dalo.
Rozšířilo mé obzory, zdokonalilo mé
jazykové znalosti, přispělo k mému
osamostatnění… Opravdu mi přineslo všechna tato profláknutá klišé,
která jsou ale nenahraditelnými dary
pro člověka.
Chtěla bych začít tím, co mi Brusel a jeho evropská záře vzal. Dle
mého názoru je totiž vždy lepší začít tím negativním nebo tím, co nám
ne vždy přináší radost nebo zábavu,
ale je v životě nepostradatelné stejně
jako to pozitivní a zábavné.
Tak za prvé – jako pára nad hrncem se rozplynula má představa o vyšperkovaném evropském velkoměstě.
Brusel je sice sídlem nejdůležitějších
evropských institucí, je ale také velkým skladištěm. Možná trochu přeháním, ale na mě tak ulice Bruselu
opravdu působí. Bílé, žluté a modré pytle s odpadky se válí před domy
a je úplně jedno, jestli se zrovna ko-

Brusel – Královský palác

				

cháte památkami v centru města
nebo nasáváte atmosféru zapadlých
částí belgické metropole. Všude odpadky. I když v těch zapadlých oblastech je jich věru o něco více, dokonce
se už neválejí v pytlích, ale jen tak,
bez obalu. Při mém každodenním

Budova Evropského parlamentu			

Foto: archiv autorky

Foto: archiv autorky

návratu z parlamentu mě pokaždé
překvapovala ulice se spoustou afrických a jiných exotických obchodů,
jen asi 15 minut vzdálená od evropských institucí. Běžně v ní byly k vidění povalující se kusy ovoce, zbytky
jídla, plechovky, obaly od všeho možného a podobné předměty. Asi v polovině svého pobytu jsem v ulici narazila na starou sedačku, kterou jsem
na stejném místě potkávala skoro až
do konce. Největší překvapení ale
přišlo pár dnů před mým odjezdem
domů – někdo si před dveře odložil
záchodovou mísu. Asi bych měla podat vysvětlení této nečisté bruselské
záležitosti, abyste si nemysleli, že
v Bruselu jsou všichni „bordeláři“.
Před žádným z domů totiž nenajdete popelnici nebo kontejner. Dva dny
v týdnu odváží popeláři pytle s odpadky. Jenomže dva dny v týdnu, to
je málo a co s odpadky, které se nahromadí mezi těmito dny? Šup s nimi
na ulici kdykoliv, ať je ráno, večer,
noc nebo den.
Teď už dost s odpadky, ale vrátila bych se ještě k toaletám. K veřejným. Jsem si vědoma toho, že v této
ziskuchtivé době se vydělává na
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CO MI BRUSEL DAL I VZAL
všem, a to i na použití toalety. A le
v tak velkém měřítku? Abych musela platit ve velkém nákupním centru, to mě docela udivilo. Ale když
musíš, tak musíš. A zaplatíš. Nebo
v př íp adě, ž e jsi mu ž , nez aplat í š,
a ulevíš si do doslova veřejného pisoáru. Ten vypadá asi jako převlékárna na koupališti
No a do třetice nesmím zapomenout na desítky žebrajících matek
s dětmi nebo bez nich. Jsem člověk
soucitný a důvěřivý, ale v Bruselu jsem se naučila procházet kolem
těchto lidí bez mrknutí oka. Kdybych
měla každému z těch desítek hodit
nějakou tu minci do klobouku, tak
můžu za chvíli sedět vedle nich. Kdyby oni ty peníze ale opravdu tak moc
potřebovali… Když pečlivě prohledáte internet, můžete se dopídit k informaci, že většina žebrajících matek
je každé ráno dovezena na místo nablýskaným fárem.
Tak trochu jako třešnička na dortu
zbývá poslední věc, kterou mi Brusel
vzal. Vzal mi šest týdnů výuky, několik hodin překládání a tlumočení,
literatury a tak. Myslím si ale, že tato
ztráta se dá lehce zalepit tím, co mi
Brusel dal. Moci se pohybovat po Evropském parlamentu, v budovách EU,
už to je skvělý pocit. Pozorujete ten
ruch kolem sebe a cítíte se opravdu
jako někde, kde vlastně neexistuje
nic jiného, než Evropská unie.
Nečekala bych, že pracovní týden
v Evropském parlamentu je tak pestrý. Někdy bylo pro mne nesnadné
vybrat si, na kterou konferenci se
podívám. Chcete se dozvědět něco
o médiích, stravování, hospodářské
krizi? Nebo navštívit nějakou vernisáž? Vašim přáním se meze nekladou.
Aby to ale nevypadalo, že jsem se
jen procházela po chodbách Evropského parlamentu! Na vlastní oči
jsem mnohokrát viděla tlumočení v praxi, a to byl pro mě nezapomenutelný
zážitek. Konferenční místnost cca
pro 500 lidí, obrovská, kterou lemuje kolem dokola 30 tlumočnických
kabin. Někdy jsou obsazeny skoro
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všechny, někdy jen několik, pokaždé
ale v každé z nich sedí alespoň dva
tlumočníci, někdy i čtyři. Když pak
posloucháte názory europoslanců nebo komisařů a přestane vás to
bavit, přepínáte si do sluchátek všemožné jazyky, do nichž je konference tlumočena a dobře se při tom
pobavíte. Přínosná pro mě byla také
schůzka s vedoucí české tlumočnické skupiny Evropského parlamentu,
která mě obdařila mnohými radami,
zajímavostmi a také životními mou-

dry. Utvrdila mě v tom, že pracovat
v evropských institucích je vrchol kariéry tlumočníka.
Co se mé „práce“ týče, spočívala
především v psaní studie na téma,
které jsem si sama vybrala, a milí
asistenti pana europoslance mi s ním
pomohli. Ani na překlad jsem úplně
nezapomněla. Několik překladů, právě pro asistenty k ulehčení jejich práce, mě udrželo takříkajíc v kondici,
a snad až se po pár měsících vrátím
do školy, budu ještě pořád schopna

Kus Berlínské zdi před budovou Evropského parlamentu

Foto: archiv autorky
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mluvit německy a taky něco slušně
přeložit.
Opusťme budovy Evropského parlamentu a vydejme se na exkurzi do
města čokolády, vaflí a piva. Belgické pivo je podle mého gusta a to já
žádný pivař nejsem! Ale při návštěvě
proslulé a mezi turisty velmi oblíbené hospůdky Delirium si to své pivo
zaručeně vybere každý. Kdo by si
taky nevybral z více než 2000 druhů
piva? A na sladkosti, to mě užije. Vafle jsem si zamilovala a doma je budu
postrádat. Musím si koupit vaflovač!
A kdo nezkusil belgické hranolky, nebyl v Bruselu! Nemluvě o pralinkách.
Vřele doporučuji udělat si metrem
malý výlet do „čokoládového outletu“. Jedná se o obchod společnosti
Neuhaus, kde si za výhodnou cenu
můžete koupit kila čokolády.
Kromě různých pochutin mi Brusel nabídl také jiné krásy, architektonické. Domečky nalepené na sebe
a budova radnice, místní parky, katedrály – to je na Bruselu to krásné!

Měla jsem to štěstí, že jsem Brusel
navštívila zrovna v předvánočním
období. Náměstí a uličky kolem něj
jsou samy o sobě krásné, ale za tmy
osvícené jsou stejně nejkrásnější! Každou půlhodinu začne celé náměstí
blikat a hrát, dokonalá světelná show.
Vánoční trhy, kterým kraluje obrovské ruské kolo a další malé kolotoče,
jsou jiné, než je znám ze sousedních
zemí, ale rovněž nádherné.
V Bruselu je hodně věcí, které stojí
za to navštívit. K těm nejtypičtějším
patří snad soška čurajícího chlapečka Manneken Pis. Možná vás trochu
udiví její velikost, spíš „maličkost“,
ale na druhou stranu můžete být
mile překvapeni originálními oblečk y, šitými mladému muži přímo
na míru. No a opomenuto by nemělo být ani známé Atomium, mnohokrát zvětšený model molekuly
železa. Můžete si ho nazvat, jak
chcete, jedna z mých návštěv se mě
třeba zeptala, jestli navštívíme tu
věc s koulemi. A ano, navštívili jsme

ji, a z nejvyšší koule se nám naskytl
výhled na všechny strany města i daleko za obzor.
Zapomeňte teď na to, co jsem psala
v první polovině tohoto textu. Každé
místo má své šrámy, ale i díky nim
se mi Brusel vryje do paměti. Jedno
město, dva jazyky, nesčetně mnoho
národností – to je Brusel. Nejkosmopolitnější město Evropy, které žije
dnem i nocí. Budou mi chybět procházky jeho ulicemi, bude mi chybět
parlament a určitě se aspoň jednou
v noci probudím a dostanu chuť na
pravou belgickou vafli. Ale jak říká
staré známé pořekadlo: všude dobře,
doma nejlíp.
Michaela ŠRÁMKOVÁ
studentka FF

DĚKANSKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ KONČÍ
Vedení Filozofické fakulty OU považovalo od založení fakulty za mimořádně
důležité zprostředkovávat studentům
kontakt s výjimečnými osobnostmi
naší doby. Přednáškový cyklus, který
jsem nazvala Setkání s osobností, byl
založen počátkem roku 1992 a patřil po celou dobu svého trvání (19921998, 2003-2014) k „nadstandardům“
naší filozofické fakulty. Cílem cyklu
bylo šířit nové poznání, které patří
k nejvyšším kvalitám lidského života,
celková kultivace a humanizace fakulty. Přednášky byly předem zveřejňovány a možnost zúčastnit se jich měla
i ostravská veřejnost. I tím plnila naše
fakulta deklarovanou humanizační
úlohu v regionu.
Celkem se za 19 let trvání cyklu
uskutečnilo 75 přednášek význam-

ných hostů. Přijížděli, přednášeli a se
studenty diskutovali filozofové, publicisté, vědci, spisovatelé a překladatelé,
režiséři, teologové i významní sportovci (Václav Bělohradský, Erazim Kohák,
Jan Sokol, Radim Palouš, Daniel Kroupa, Václav Cílek, Pavel Tigrid, Jacques
Rupnik, Miroslav Kusý, Jiří Pehe, Tomáš Němeček, Ladislav Špaček, Petr
Pithart, Petra Procházková, Jiří Černý,
Václav Moravec, Kateřina Procházková, David Ondráčka, Miroslav Verner,
Martin Hilský, Jiří Grygar, Hana Librová, Vladimíra Dvořáková, Tomáš Sedláček, Stanislav Komárek, Jan Šabršula,
Martin Bursík, Jindřich Vybíral, Ivana
Čeňková, Karol Sidon, Milan Uhde,
Ota Filip, Jaroslava Moserová, Radovan
Lipus, Jaroslav Vostrý, Olga Sommerová, Václav Malý, František Lobkowicz,

Jana Šilerová, Svatopluk Karásek, Leopold Sulovský a mnoho dalších).
Velmi oceňuji to, že řada osobností byla pozvána i z podnětu studentů
a že mnozí přednášející si tak oblíbili
naše studentské publikum, že přijížděli i opakovaně.
Koncem
akademického
roku
2013/2014 se přednáškový cyklus Setkání s osobností uzavírá, odchází do
historie Filozofické fakulty Ostravské
univerzity. Katedry „vyspěly“ a zvou
si k přednáškám osobnosti ze svého
oboru; pozvánky zveřejňují a mohou
se jich tedy podle svého zájmu účastnit
i studenti jiných oborů.
Využívejte nabízených možností,
které se v životě nebudou příliš často
opakovat...
Eva MRHAČOVÁ
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Červen
Januaris

má 30 dní

Počasí dle stoletého kalendáře: Na začátku jinovatka, na to pošmourno, dne 9. hezké a teplé počasí,
které trvá až do konce. Dne přibývá do 23. o 17 minut, pak až do konce ubývá o 4 minuty. Délka dne
je 16 hodin 6 minut až 16 hodin 19 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.

O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.
Červen studený — sedlák krčí rameny.
Veselá mysl — okradený doktor.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
Hřímá-li v červnu, zvedne se obilí.
O svatém Norbertu chladna jdou ke čmertu.
Bez chuti ani provázka neukrútí.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.
V červnu-li zamrazí, úroda se zkazí.
Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozna do koše.
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
Svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá.
Nech si křivo chodí, enem když rovno tancuje.
Svatý Vít kořen štíp, svatý Prokop, ten ho dokop.
V červnu rojení, nestojí za zvonění.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Červen mokrý a studený — bývají žně vždy zkaženy.
Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.
Kdo vysoko leze, lahko sa sveze.
Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!
Je-li červen mírný — nebude v prosinci mráz silný.
Na svatou Agripinu odpočívej jenom v stínu.
Kdo staví, pozbude peněz aj zdraví.
Svatý Ivan bývá plačtivý pán.
Který svatý mlátí bez cepů? Svatý Jan Burian.
Pro déšť na den Ladislava, dlouhým mokrem bolí hlava.
Širokému každý v cestě stojí.
Petr rozsévá houby a Pavel myši, když prší.
Nekteré roby sú všecky stejné.

Zahrádkář
Měsíc růží. Překrásně kvetou, voní a těší. Odkvetlé
růže odstraňujeme. Ničíme škůdce růží — hlavně
mšice. Trávníky žneme a cestičky udržujeme ve
vzorné čistotě.
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Červenec
Julius

má 31 dní

Počasí dle stoletého kalendáře: Na začátku velké vedro, jak ve dne, tak i v noci, téměř denně bouřky, většinou velmi těžké s krupobitím, pak hezky do 12., potom pošmourno a trochu chladněji, pak následuje déšť
až do konce. Dny ubývá o 1 hodinu 2 minuty. Délka dne je 16 hodin 17 minut až 15 hodin 15 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.
31.

Když dne ubývá, horka přibývá.
Navštívení Panny Marie čisté, přináší ovoce jisté.
Kdo sto rokú jí kyselicu, bude dlúho žiť.
Déšť na Prokopa — zmokne každá kopa.
Z pěknej mise sa nenajíš, když na ní nic néni.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Slunko peče — déšť poteče.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Kdo je za mlada koněm, na stáří hovno po něm.
Déšť na Sedm bratrů — hnijú kobzole.
Červenec žne žita, višně k sobě vítá.
Pověz robě děvča, ať ti peněz poščá.
Svatá Markyta hodila srp do žita.
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
Koža pila, koža trp.
Uč sa a nečekaj, až zmúdříš zestaráním.
Hlúpému aj pod vodú zvony zvonijá.
Co červenec neupeče, to již v srpnu neuteče.
Jaký červenec — takový leden.
V červenci déšť a slunečná pohoda — hojná bude v příštím roce úroda.
Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.
Na svatou Magdalénu pohoda — pro včely výhoda, a když psota — to lichota.
Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.
Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
Jakub-li vlaží, žaludy kazí.
Svatá Anna — chladna zrána.
Kde je komín, tam je pec, kde sú ludé, tam je řeč, kde sú ženské ešče vjec.
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Kdo je z Fňukálkova, není z Valašska.
Na co kdo vrčí — to mu Pán Bůh strčí.
Od svatého Ignáca — léto se obracá.

Zahrádkář

Domácí zápisky

Tento měsíc je začátkem doby sklizně. Češeme třešně, višně,
angrešt, rybíz a maliny. Zavařujeme, děláme marmelády,
víno atd. Ničíme housenky, škvory, mravence, mšice a slimáky. V měsíci červenci zahrádkář pozoruje, co se mu v zahrádce líbí a co se mu nelíbí, aby to v příštím roce napravil.
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Srpen
Augustus

má 31 dní

Počasí dle stoletého kalendáře: Ráno mlha, potom hezké a teplé dni, v celku horko, ku konci velké
vedro. Dne ubývá o 1 hodinu 41 minut. Délka dne je 15 hodin 12 minut až 13 hodin 31 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.
31.

Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Od starého vola sa učí mladý orať.
Vesele bude řinčeti kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
Šedá mlha je v srpnu nezdravá.
Chlap je hlavú rodiny, ale roba krkem, co ňú hýbe.
Svatý Kajetán je tady, odveze mandelů řady.
Co srpen neuvaří, září nedopeče.
Když pálí srpen, bude pálit i víno.
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
Chraň se doktorů: tých, co kapce řežů, i tých, co břuchy pářů.
Neškodí pěknú pěsničku dvakrát zazpívať.
V srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště sluníčko hřeje.
V srpnu mlhy na výšinách — jistá voda, když v nížinách — to pohoda.
Na Marie Nebevstoupení prvních vlaštoviček loučení.
O svatém Rochu brambor jen trochu.
I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
Světici Helence, pletou ženci věnce.
Nahého skoro vysvlečeš.
Srpen klasy klidí a uzrálé ovoce vidí.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Prázdným měchem čerta nezabiješ.
O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky, a proto se nemá již nikdo koupat.
Srpen k zemi hledí a rád vodu cedí.
Když je v srpnu hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Jak svini narostú rohy, tak je z ní najhorší hovado.
Svatý Augustin udělá z tepla stín.
Jana stětí — vlaštovka od nás letí.
Srpen a únor — tepla a zimy úmor.
Klbko proti niti nenajdeš.

Zahrádkář
Příjemná práce – česání ovoce – nastává. Zeleninu
okopáváme, plejeme, zaléváme a pochutnáváme si
na ní. Housenky a vajíčka na zeleninách ničíme.
Trávníky udržujeme stále krátké a cestičky čisté.
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
EVROPA: Národní zájmy 2.0
Národní zájmy byly donedávna považovány za přežitek minulosti. Politici a analytici znali pouze strategická
partnerství, hospodářskou spolupráci
a závaznost smluv. Anexe Krymu však
ukončila éru zahraničněpolitické naivity a volby do Evropského parlamentu přinesly v nejdůležitějších evropských zemích úspěch stranám, které
upřednostňují národní perspektivu.
Národní zájmy se vrací na scénu.

Kyvadlo dějin
Národní zájmy ztělesňují skutečnost,
že každý národ se vždy nachází někde
mezi rozkvětem a zánikem. Proto také
existují „jen“ dva národní zájmy, bezpečnost a blahobyt. Jelikož se ale státy
liší polohou, velikostí, nerostným bohatstvím a hospodářskou vyspělostí,
tak se musí o svou bezpečnost a blahobyt starat rozdílnými způsoby. Národy jdou za svými zájmy, někdy proti
sobě, někdy společně, někdy jen vedle
sebe, ale vždy vlastní cestou.
To, že se každý národ nachází někde mezi rozkvětem a zánikem, vědí
dnes Ukrajinci nejlépe ze všech Evropanů. Podobné je to i v Pobaltí, v Polsku, ale i v Rusku. A také v západní
Evropě hrají národní zájmy určující
roli. Za neochotou Německa potrestat
Rusko kvůli anexi Krymu vězí zájem
o udržení vlastního blahobytu a bezpečnosti. O totéž jde i Řekům a Španělům, když na EU žádají finanční
podporu, ale i Francouzům a Britům,
když se staví proti přistěhovalcům
a poručníkování zvenčí.
V Evropě dosud vládlo přesvědčení, že chceme-li všichni blahobyt a mír,
tak je dobré se sjednotit v multikulturální společnosti a nadnárodním
spolku, které přinesou mír, a zapojit
se do globalizovaného hospodářství,
kde dělba práce zajistí všeobecný blahobyt. Ale místo slibovaného svátku
pestrosti a harmonické spolupráce

přišlo probuzení do nevlídného rána.
Globalizace se vyplácí jen pro konkurenceschopné, nadnárodní spolek
chce ovládat vlády a multikulturální
společnost je v krizi, protože teprve
více přizpůsobivosti příchozích posílí toleranci domácích. A globální dělba práce? Ta přesouvá pracovní místa
tam, kde jsou levnější.
Kde byla chyba? V představě, že
základ shody a spolupráce je skutečnost, že všichni chceme totéž. Ano,
chceme blahobyt a bezpečnost, ale
toho, po čem všichni toužíme, není
pro všechny dost. To znamená, že
mnohdy bereme jiným, abychom
získali sami. A v posledních letech
přibývá i v Evropě zemí, ve kterých
již není kde brát. Není proto divu, že
mnohde národní zájmy působí v jejich prapůvodním významu. Hledání
výhody pro vlastní kmen.

Jak se ti vede?
Diagnóza toho, zdali je země blíže rozkvětu nebo rozpadu, se skládá ze statisíců a milionů odpovědí
na prostou otázku: „Jak se ti vede?“
Národní zájmy jsou shrnutím nadějí
a obav právě žijících generací. Úlohou vlád je této diagnóze stavu jejich
společnosti naslouchat, porozumět
a „přetlumočit“ ji co nejpřesněji do
politických rozhodnutí. Vycházejíce
z dneška, směřují tato rozhodnutí do
budoucnosti a každá generace tak má
výsadu a odpovědnost spoluutvářet
historii národa.
Nové je, že evropské národy do tohoto rozhodování chtějí více mluvit.
A když se zavedené politické strany
zdráhají vzít jejich hlas na vědomí,
tak musí přihlížet, jak moc získávají
jiní. Ne náhodou uspěly ve volbách
do Evropského parlamentu strany
upřednostňující národní perspektivu. Amatérský pokus politických a mediálních elit odradit voliče negativní

nálepkou „pravicoví populisté“ působil zřejmě spíše jako doporučení.
Pouze někteří voliči protestních
stran umí všechny své důvody vyjmenovat, ale většina kritizuje celoevropskou hospodářskou politiku; desetiletí
zanedbávanou konkurenceneschopnost evropského Jihu, chybnou reakci
na bankovní krizi a záchranu eura za
každou cenu.
Ale to není všechno. Rostoucí podpora národně zaměřené politiky je
také protest proti rozmělňování společenského pořádku. Mnozí lidé se
cítí v libovolnosti moderního světa
stísněně; neví si rady s tolerantností
k čemukoliv a se ztrátou kontur vlastní identity. Nezaměnitelnost řeči, historie, zvyků a geografie je tudíž o to
cennější.
Národ dává možnost se nepochybně ztotožnit. V osudových okamžicích – a to není jen hokejové utkání
Česko – Švédsko, ale i válečný konflikt
u sousedů a hospodářská krize – ožívá
pocit národní sounáležitosti zakořeněný v prastarém pocitu soudržnosti
s vlastním kmenem. Také proto je
hlavním nedostatkem evropské integrace skutečnost, že nedala Evropanům šanci ke ztotožnění. Evropská integrace probíhá přes půl století, a přesto chybí byť i náznak evropského vlastenectví.
Nedivme se proto, že ztotožnění se
s vlastním národem někdy nevoní po
růžích. Přesto je to reálný jev, který lze
vykázat z literární kavárny, ale nikoliv
ze života společnosti. Elity se jak známo často vznášejí nad vodami všednodennosti, ale „obyčejní“ lidé jsou
podstatně praktičtější. Proto chtějí na
svých vládách politicky nekorektní samozřejmost. Omezit přistěhovalectví
na hospodářsky prospěšné a kulturně
slučitelné. A k úloze elit patří porozumět i téhle nepohodlné časti odpovědi
na otázku „Jak se ti vede?“
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Morálka a funkčnost
Národní zájmy jsou obvykle kritizovány proto, že jsou egoistické, a tudíž
morálně pochybné. A navíc prý dnešní problémy nelze řešit v národním
měřítku. A co když to není pravda?
Jestliže se každý národ vždy nachází někde mezi rozkvětem a zánikem,
tak je jeho přežití více než dostačujícím morálním zdůvodněním pro
upřednostnění národních zájmů. Politika zaměřená na domácí problémy
navíc harmonuje s dnes tak populárním pojmem, jako je „udržitelnost“.
Je totiž úsporná, protože nasazuje
prostředky tam, kde může ještě nejspíše zaručit jejich optimální využití;
ve vlastní společnosti, kterou nejlépe
zná a nejvíce kontroluje.
Hanět národní zájem jako ztělesnění předsudků o vlastní nadřazenosti
nikam nevede. Je spíše na čase využít
potenciál národního zájmu jak pro
zlepšení kvality vládnutí, tak i k získání pochopení a podpory občanů.
Vládnutí je obtížné a často neúspěšné.
Potřebuje proto rozměr víry v něco
vyššího; něco, co motivuje a zmírňuje zklamání. Národní zájem dává politice pro občana pochopitelný směr
a smysl.
Fungování každé společnosti předpokládá akceschopnost a koordinaci.
To však nejde bez porozumění. A nejlépe rozumíme těm, kteří jsou nám
blízcí v postojích, zvycích a v řeči.
Proto umožňují národní zájmy účelnou politiku.

V západní společnosti se fungování
společnosti opírá také o skutečnost,
že občané mohou vlastní vládu přímo
a důrazně oslovit a vynutit si na ní
pozornost pro své potřeby. Volební
výsledky francouzské Front nationale
a britské UKIP to právě ukázaly. Evropská politická „jet set“ si dlouho
nechtěla přiznat, že projekt integrace
kontinentu ztratil smysl a cíl. A nerespektovala tak, že většina občanů
zůstává zájmově i pocitově v národním státu. Volby do Evropského parlamentu jim ale sdělily, že tlak v kotli
roste. A najednou řekne i Francois
Hollande, že se „Evropa musí stáhnout z oblastí, kde není nutná.“
Když vlády opravdu vnímají to, co
se v jejich společnosti děje, tak národní stát představuje nejlépe fungující organizační jednotku v chaosu
současného světa. Národní zájem pomáhá lidem pochopit svět a inspiruje
vládu k tomu, jak v něm účelně jednat. Ano, národní stát působí „jen“
ve svých hranicích a někde lépe a jinde hůře, ale vždy rychleji a většinou
účinněji než nadnárodní seskupení.

Globální a národní zájem
Metafora „národní zájmy 2.0“ chce
vyjádřit skutečnost, že národní zájmy
jsou zpět, protože nikdy nepřestaly
být důležité. Jejich význam byl pouze
přehlížen elitami, které si myslely, že
dokáží pochopit a řídit svět jako celek.
Tato prométeovská pozice je hluboce
otřesena.

V hospodářské politice to dokazuje dlouholetá neschopnost EU vyvést
polovinu svých členských zemí ze
slepé uličky ekonomické zaostalosti. V bezpečnostněpolitické oblasti je
nejčerstvějším důkazem rezignace elit
na intelektuální a mocenskou omnipotenci řeč amerického prezidenta
Obamy ve West Pointu. Dal v ní jasně
na srozuměnou, že Amerika má sice
nejsilnější armádu světa, ale do pole
ji pošle, pouze když půjde o naprosto stěžejní americké národní zájmy. Je
zřejmé, že Ukrajina k nim patří stejně
málo jako Sýrie.
Národní zájmy nastupují na místo
zájmů globálních a opět otevřeně určují vnitřní a zahraniční politiku. Několika národům jde o udržení blahobytu
a bezpečnosti, mnohým o zvrácení negativního vývoje a některým dokonce
o národní existenci.
I české elity by proto měly konečně pochopit, že národní zájem není
sprosté slovo, nýbrž nástroj k poznání,
návod k řešení a zdroj motivace. A občané by si měli uvědomit, že národní
zájem znamená mít zájem o svůj vlastní národ.
Rozšířený text pro MF Dnes
Převzato z blogu autora s jeho svolením
Autor je nezávislý poradce pro strategické otázky, Hamburk
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