LISTY
Filozofické fakulty

Ostravské univerzity v Ostravě
IX

září 2014								

www.ff.osu.cz

EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
RENESANCE XI.

RENESANČNÍ MĚŠŤANSKÉ DOMY
Od druhé čtvrtiny 16. století probíhala
ve městech zvýšená stavební činnost,
která začala proměňovat strohé gotické domy v renesančním duchu. Toto
období označujeme za zlatou dobu
českých a moravských měst. Velký
zlom nastal v polovině 16. století, kdy
se královská města zúčastnila neúspěšného odboje proti českému králi Ferdinandovi I. Habsburskému. Panovník
královská města potrestal a zbavil je
prakticky veškeré politické moci. Nové
situace dokázala využít šlechta, což se
projevilo rozvojem jejích poddanských
měst. Některá z nich, především ta,
která patřila nejbohatším českým a moravským velmožům, byla přestavěna
v duchu vyspělé renesance.
Městské renesanční stavební tvarosloví většinou respektovalo starší pozdně gotické. Výrazové prostředky byly
ve městech značně omezené, což bylo
dáno i tím, že se pracovalo s předem
stanoveným prostorem. Renesanční
prvky se proto uplatňovaly hlavně při
úpravách průčelí domů a jejich interiérů. K radikálnějším úpravám gotického
jádra domu docházelo výjimečně, většinou jen v případě, že část města lehla
popelem a podařilo se získat i sousední
pozemek. Podobných případů ale není
mnoho.
Renesanční domy se většinou stavěly
z cihel a bývaly hladce omítnuté. Jejich
fasády byly zdobeny sgrafity, jejichž základem je dvouvrstvá omítka (vrchní
světlá a spodní tmavá). Do vrchní vrstvy se pak vyškrabávaly různé dekorace.
Nejjednodušší a dá se říci, že i nejčas-

tější bylo tzv. psaníčkové sgrafito. Takto
zdobené domy najdeme kupř. v Českém
Krumlově, Prachaticích, Telči a Slavonicích. Torza původních renesančních
sgrafit najdeme i v řadě dalších měst
(České Budějovice, Litoměřice, Litomyšl, Nové Město nad Metují). Vedle
„psaníček“ byly oblíbené i složitější geometrické ornamenty a figurální kompozice (antické a biblické výjevy, alegorie
ctností).
Dalším stavebním prvkem, který se
pod vlivem renesance změnil, byl domovní štít. Na štíty se začaly klást zcela
jiné požadavky, než tomu bylo dříve.
Snižovala se zejména jeho plasticita
a velký důraz se kladl na zdobnost.
Plastické prvky jako římsy, sloupky a arkády měly hlavně členit prostor. Volné
plochy mezi nimi pak byly zdobeny
sgrafity, výjimečně i náročnějším způsobem nástěnné iluzivní malby. Okraje
štítů se začaly zdobit složitě profilovanými oblouky s volutami, věžičkami a podobnými prvky.
Pro renesanční městské domy byla
typická obdélníková okna opatřená polosloupky nebo pilastry, ornamentálními vlysy a profilovanými římsami.
Prvotřídní ukázku přestavby původně gotického domu představuje dům
pekaře, konšela a pozdějšího purkmistra Michala v Telči, který získal renesanční průčelí v roce 1555. Celé průčelí
je pokryto sgrafitem, hlavně figurálními a rostlinnými motivy.
Skutečnou renesanční perlou mezi
městy jsou Slavonice, kde se dochovaly celé domovní fronty z druhé polovi-

ny 16. století s renesančně upravenými
průčelími a bohatou sgrafitovou výzdobou. V neporušeném stavu se dochovaly rovněž mázhauzy se sklípkovými
(diamantovými) klenbami a nádherně
zdobené síně.
Marek ZÁGORA

Klenba renesančních domů
Všechna fota: archiv autora
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Telč - narožní renesanční dům s arkýřem			

Telč - vpravo renesanční dům pekaře Michala				

Třebíč - malovaný dům (konec 16. století)

Litomyšl - dům U rytířů (1546)

Pokyny pro formátování příspěvků
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO

Trojhalí Josefa Pleskota
Letošní cenu Architekt roku získal Josef Pleskot. Můžeme být hrdí na to, že
tento významný architekt si ji zasloužil
za realizace v Ostravě, zejména za novostavbu Světa techniky v Dolní oblasti
Vítkovic. Josef Pleskot se však proslavil
už přestavbou plynojemu na multifunkční aulu Gong a vůbec kompletní
rekonverzí bývalých vysokých pecí Vítkovických železáren. Tentokrát však
chceme představit další z děl Josefa
Pleskota – Trojhalí.
Jde vskutku o rodinné stříbro Ostravy – živého svědka industriálních časů.
Neuškodí představit si krátkou, ale
komplikovanou cestu tohoto projektu.
Bývalá koksovna Karolina, která hyzdila centrum města a otravovala jeho
ovzduší, skončila v roce 1964. Většina
budov byla postupně zlikvidována.
Počátkem 90. let zůstaly jen dvě velké
tovární haly (patřící původně dávno zaniklé Žofínské huti). Představitelé města pojali záměr celé území rekultivovat
a dát k dispozici občanům. Centrální
část se musela nákladně dekontaminovat až do hloubky 30 metrů – za státní
peníze. Město pak vypsalo konkurz pro
developery a architektonickou soutěž.
V zadání bylo, že projekt musí obsahovat kromě obligátního nákupního centra také obytnou zónu a musí vstřebat
i jednu velkou dvojhalu a menší elektrocentrálu nacházející se na okraji pozemku – čímž by se vyjádřila návaznost
na genia loci areálu. Za nejasných okolností byla však architektonická soutěž
zrušena a provedena nová a developeři
si vysoutěžené pozemky dále přeskupili – a všichni svorně se Trojhalí vzdali.
Výsledkem je obří nákupní centrum,
o které zájemcům samozřejmě hlavně
šlo, přezdívané zpočátku nedůvěřivými
Ostravany nelichotivě jako Fukušima.
K tomu musel investor vystavět i komplex obytných domů. Směrem k centru
pak vyrostla prosklená kancelářská budova vydevelopeřená jiným investorem,
který však naštěstí včas zareagoval na
krizi a snížil počet plánovaných podlaží
na polovinu (původně to měl být ostravský minimrakodrap). Budova otevřená pozoruhodným průchodem do
centra se jmenuje Nová Karolina Park.
Zbytek se jmenuje Nová Karolina Forum. Fórem mělo být fakticky náměstí
za obchodním a obytným komplexem

Dvojhalí

				

Trojhalí v rekonstrukci

Záběr z rekonstrukce Trojhalí

Foto: Archiv Vítkovice

Foto: ostravaci.cz pro Google Panoramio

		

Foto: web trojhali.cz

3

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Trojhalí Josefa Pleskota

Trojhalí dnes

				

směrem k Trojhalí. Základ jakéhosi občanského veřejného prostoru tam developeři vytvořili, včetně přístupových
tras. Zbývalo jen oživit Trojhalí.
Naštěstí se iniciativy chopil osvícený
průmyslník, ředitel Vítkovic (Vítkovice
Holding), Jan Světlík, který už měl zkušenost s rekonverzí unikátního celku
šachty (důl Hlubina), koksovny a vysokých pecí ve Vítkovicích. Trojhalí
tedy město převedlo do kolektivní správy více zainteresovaných subjektů a Jan
Světlík dodal svého dvorního architekta
Jana Pleskota. Trojhalí těsně přiléhá
k oblasti dolu Hlubina, ale je mezi nimi
dramatický předěl kolejiště nádraží
Ostrava – Střed. Karolina a Trohalí zase
z druhé strany těsně přiléhá k oblasti
bývalého výstaviště Černá louka, kde
podle záměrů města a k velké radosti
kultury a uměnímilovných Ostravanů
měl vzniknout kulturní a umělecký
klastr budov. Ale zde je zase dramatický
předěl v podobě ruiny obchodů Ostravica – Textilia a prázdného hotelu Palace.
A to celé obtéká řeka Ostravice, k níž
chce Jan Světlík obrátit město čelem, nikoli zády. Z kdysi velkolepých a ušlechtilých záměrů hodně sešlo – jednak
proto, že Ostrava nezískala titul Evropské město kultury 2015, jednak proto, že
přišla krize, a také proto, že se naplno
projevila neblahá demografická křivka:
Ostrava se vylidňuje, stárne, a zejména
centrum Moravské Ostravy se smršťuje.
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Foto: Vladimír ŠILER

Je vidět, že architekt Josef Pleskot
dostal velmi těžké zadání v náročném
kontextu. Trval na tom, že i když haly
zjevně nebudou sloužit tomu, k čemu
byly původně zamýšleny, měla by být
zachována myšlenka fóra. Haly by tedy
měly být průchozí, musí zůstat otevřené veřejnosti. Proto v nich nejsou žádné dostavby a veškeré technické zázemí
se přesunulo do suterénu. Josef Pleskot

Trojhalí dnes

říká, že sama plocha hal se velikostí
vyrovná Masarykovu náměstí a jejich
pozice je zhruba uprostřed mezi náměstím a Dolní oblastí Vítkovice. Vize
propojení všech těchto území a objektů
tedy naštěstí ještě nezanikla.
Tovární haly pocházejí z počátku
20. století a nesou na sobě znaky snahy vtisknout jejich utilitární podobě
i jistou přidanou estetickou hodnotu
v podobě dobově módního designu
ovlivněného secesí. Je dobře, že zůstaly
zachovány, a to právě na tomto místě.
Několik podobných hal, často technicky i umělecky pozoruhodnějších, už
totiž vzalo zasvé. Trojhalí, slavnostně
předané veřejnosti v červenci, bude
sloužit především rekreačním sportům, ale taky různým koncertům, veletrhům, přehlídkám či festivalům.
Umělecká veřejnost zklamaně žehrá,
že kultura opět musela ustoupit zábavě. Na druhé straně je ale třeba ocenit, že idea fóra se teprve nyní může
začít naplňovat. A zbývá jen si přát,
aby snahy o propojení celého prstence
pozoruhodných míst, reprezentujících
jak industriální dědictví, tak moderní
město pro lidi, neustávaly, ale získaly
nový impulz.
Architektu Josefu Pleskotovi blahopřejeme – a ke stavbě, za niž letošní
prestižní cenu dostal, Světu techniky,
otevřenému veřejnosti v září, se vrátíme
v samostatném článku našeho seriálu.

				

Vladimír ŠILER

Foto: Vladimír ŠILER
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VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH PARTNERSKÝCH
UNIVERZITÁCH VII.
Bc. DAVID KANIA
David Kania je absolventem bakalářského studijního
programu Dějiny umění se zaměřením na památkovou
péči a technické památky (Katedra dějin umění a kulturního dědictví FF OU). V tomto akademickém roce
pokračuje na naší fakultě v navazujícím magisterském
studiu studijního programu Kulturní dějiny na téže katedře. K jeho největším koníčkům, do nichž, jak říká, investuje většinu svých příjmů, hned po nakupování knih,
patří poznávání prostřednictvím cestování.. Kromě našich nejbližších sousedů už navštívil Itálii, Francii, Anglii, Švédsko, Dánsko, Řecko a Chorvatsko, na dvacetiletého mladého muže tedy úctyhodný počet zemí.
A proč se vydal do Severního Irska?
Poznání další země a všeho, co patří k její kultuře,
zdokonalení znalosti angličtiny, ale především poznání
života na prestižní zahraniční univerzitě, to byly hlavní důvody, které Davida vedly k tomu, aby využil skvělé
možnosti, již dnešní doba dává studentům, a přihlásil
se v rámci programu Erasmus k semestrálnímu zahraničnímu pobytu .
Eva MRHAČOVÁ

Bc. David KANIA			

Foto: archiv autora

JAK TO CHODÍ NA
QUEEN´S UNIVERSITY BELFAST

Historická budova univerzity

Foto: archiv autora

Queen´s University, neboli Královnina univerzita v Belfastu (Severní Irsko)
patří mezi vzdělávací ústavy spojené
s tradicí a monarchií. Univerzita má bohatou historii, její vznik byl iniciován
královnou Viktorií (1837-1901). Hlavní
ideou bylo vytvoření vzdělávací instituce, která nebyla spojena s žádnou
konfesí a stala se protiváhou Trinity College v Dublinu (jež byla pod kontrolou
anglikánské církve). Královnina univerzita se svou liberalitou a tolerancí byla
otevřena většímu okruhu zájemců (zejména těm, kdo nebyli anglikánského
vyznání, jako např. katolíci a presbyteriáni). K založení vzdělávacího ústavu
Queen´s College došlo v roce 1845. Byl
tvořen třemi kolejemi, které se nacházely ve třech irských městech (Cork,
Galway a Belfast). Hlavní budova ve
stylu tudorského revivalu byla vystavěna v Belfastu (1849, architekt Charles Lanyon). Všechny tři koleje se poté
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JAK TO CHODÍ NA
QUEEN´S UNIVERSITY BELFAST
propojily v novou univerzitu, Queen‘s
University, v roce 1908. Od těchto dob
se univerzita stále rozrůstá, vlastní více
než 300 budov. Poskytuje kvalitní vzdělání v oblasti humanitních věd, práva,
medicíny, ekonomie, teologie atd.
Univerzita má velmi kvalitní zázemí
i v dalších směrech. Vlastní řadu ubytovacích zařízení různých kategorií
umístěných ve městě, velkou sportovní
halu s moderním vybavením a budovu
organizující studentský život v rámci
univerzitní obce (tzv. Student´s Union). Srovnávat ji s naší univerzitou by
bylo jen velmi těžké. Královnina univerzita se kromě starobylejší historie
liší mnohými dalšími atributy. Jedním
z nejzásadnějších je fakt, že studenti
musí platit nemalé školné. Tomu pak
pochopitelně odpovídají finanční možnosti univerzity investovat do spravování instituce a do výzkumu a motivovat
své studenty. Univerzita vytváří nespočetné množství pracovních míst, které
vykonávají sami studenti. Já jsem měl
možnost studovat na katedře historie
prostřednictvím programu Erasmus
v letním semestru 2012/13. Po příjezdu a úvodním přivítání mě překvapilo
mnoho věcí – kromě samotné výstavní
budovy univerzity a dalších staveb to
byla vstřícnost a přívětivost, se kterou
jsem byl uvítán.

Radnice v Belfastu (Severní Irsko)
Univerzita každým rokem hostí
stovky zahraničních studentů z celého
světa (až z míst, jako je Brunej či Malajsie), pro které má vlastní správní centrum zajišťující kompletní servis (od
navigace a mapky komplexu univerzity
až po komunikaci s cizineckými úřady
atd.). Pro zahraniční studenty se orga-

Se spolužačkou u nejvyššího pohoří Severního Irska Mourne Mountains (Severní Irsko, hrabství Down).
Foto: archiv autora
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Foto: archiv autora
nizuje mnoho sociálních a kulturních
akcí. Nejvíce mě zaujaly výlety po Irsku. Znalost angličtiny se považovala
za samozřejmost. Pro ty, kdo si ji chtěli
zlepšit, zde byla možnost jazykových
kurzů ve školícím centru angličtiny,
pořádaných v režii univerzity. Samotný styl výuky se rovněž liší. Při zápisu
si studenti volí „moduly“ neboli předměty („Modules,“ ve smyslu kurzu),
jejichž součástí jsou podpůrná cvičení a tutoriály. Absolvování tutoriálů
a cvičení navyšuje počet „cats points“
(„kreditů“), obvykle z nich není výstup
(prohlubují a procvičují se zde znalosti z výchozích předmětů). Tyto tutoriály obvykle nenavštěvuje více než 10
studentů. Je zde živá diskuze, rozbor
textů a názorů. Součástí těchto tutoriálů jsou úkoly různého charakteru
a výstupní teze. Vzhledem k velké náročnosti tutoriálů nepřekvapí, že zdejší studenti mají ve srovnání s naším
studijním programem mnohem méně
předmětů. Velký rozdíl, který shledávám velmi zajímavým, je větší specializace. U nás je systém na základě rozšířenějšího přehledu (např. Byzantské
dějiny), u Queen´s se pracuje s větší
specializací (Byzantské dějiny v 11. st.),
kde se látka zaměřuje na specifickou
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JAK TO CHODÍ NA
QUEEN´S UNIVERSITY BELFAST
problematiku, dobu, století, území atd.
Generální znalost ostatních období/
oblastí je poté záležitostí samostudia
a iniciativy studentů (která je oproti „té
naší“ na vysoké úrovni). Předměty jsou
ukončovány stejně jako u nás zkouškami a zápočty. Velice pozitivní skutečností je hrazení povinných exkurzí.
Samotné Severní Irsko je velmi krásnou a zajímavou zemí. Jsou zde nádherná pitoreskní pobřeží s útesy, vesnice, krajiny s ovcemi, ruiny klášterů
atd. Země má mnohé co nabídnout.
Severoirové jsou vlídní, přátelští a velmi ochotní vám pomoci. Mají rádi svou
rodinu a jsou velice často hlubokého
náboženského přesvědčení. Čas jakoby tady plynul jinak, s větším klidem.
Je ovšem pravdou, že teprve zde jsem
si uvědomil, jak citlivé téma je stále
aktuální konflikt mezi obyvatelstvem
katolického a protestantského (anglikánského) vyznání. Katolíci by uvítali připojení Severního Irska k Irské
republice, protestanti cítí loajalitu ke
královně a jsou pyšní na příslušnost
ke Spojenému království. Toto generalizující tvrzení je samozřejmě podmíněno dalšími kulturními a historickými
souvislostmi. A je zde ještě „třetí skupina“, do níž patří ti umírněnější, kteří
se často determinují jako Severoirové,
svébytný národ.
Sídlo Královniny univerzity, Belfast,
je svým původem podobně jako Ostrava industriální město. Svou proslulost
zde získaly v 19. st. především loděnice, ve kterých byl vyroben slavný Titanic. Stará část města směrem k dokům
je tvořena viktoriánskou zástavbou.
Jsou zde krásné erární budovy, divadla, obytné čtvrti, výstavní městská
radnice. Okolí, ale také centrum je tvořeno moderní zástavbou, která je ale
ve většině případů nerušivá. Město je
plné krásných parků, z nichž nejoblíbenější je Lagan Meadows. Mnoho
obyvatel města je možné vidět odpoledne v těchto parcích s rodinami, kde se
věnují procházkách či sportům. Noční
život je zde veselý. V žádném pubu nechybí tradiční irská hudba, Guinness či
whisky. Zimy jsou zde mírnější, stejně
jako léta. Severoirské jídlo je značně
ovlivněno anglickým. Hodně lidí pre-

Se spolužáky po vyučování anglické gramatiky.

Foto: archiv autora

Spolužáci z archeologie (Irsko, hrabství Donegall)

Foto: archiv autora

feruje zdravou stravu s ovocem a zeleninou, vaří ovšem méně. Co se týká
jazyka, je zde absolutní minorita těch,
kdo užívají irštinu. Jazyk postupně
vymírá, mladá generace užívá aktivně
angličtinu. Konají se zde různé akce za
zachování jazyka, ale je jen málo těch,
které osloví. Obyvatelé jsou tolerantní
k přistěhovalcům, v rámci společného
soužití se pořádají oslavy a jiné internacionální akce (svátek Holi). Nicméně

např. z hlediska legislativy či odlišného náboženství je zde hlídaná uzavřenost proti cizím vlivům (pro některé
až konzervativní), která má zamezit
disintegralitě tradiční domácí společnosti. Severní Irsko je velmi zajímavou
zemí, která dokáže nabídnout opravdu mnoho. Jsem velmi vděčný za to,
že jsem měl možnost tuto zemi a její
obyvatele poznat.
David KANIA
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Kazachstán, snad ještě větší neznámá
než Ázerbájdžán. Devátá největší země
světa, země Kazachů, svobodných jezdců, táhnoucí se od východoevropských
stepí a Kaspického moře na západě po
pohoří Altaj a Ťan-Šan na východě,
na samém severu pokrytá lesy Sibiře,
ve svém středu a na jihu rudými písky
Kyzylkumu. Země, kterou procházely
dějiny. Zřejmě právě odtud, ze středoasijských stepí, se vydali naši předci před
tisíciletími na dlouhý pochod na západ,
aby se napříště stali vládci Evropy a vytvořili civilizaci, o níž dnes hovoříme
jako o euroatlantické. Na počátku 13.
století kazašské kmeny „splynuly“
s Čingischánovými hordami, a již roku
1241 se s nimi a jejich koňmi ne většími
než velký pes, jak líčí kronikář, setkáváme u nedaleké dolnoslezské Lehnice,
kde na hlavu porážejí rytíře vratislavského, krakovského a velkopolského,
knížete Jindřicha II. Pobožného. Konečně do stejné doby je tradován i příběh o štramberských uších. Ale i Kazaši
mají své příběhy, jako třeba ten, že každý chlapec vyšší vozu byl v časech hordy
sťat, neboť by jej mongolský koník neunesl, a muž, který neválčí v sedle, nemá
žádnou cenu.

Náměstí na hlavním prospektu (v průhledu Bayterek)
Ale zpět do Kazachstánu. Díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí
České republiky a na pozvání několika
kazašských univerzit jsme 8. června vyrazili z Ostravy na vídeňské letiště, abychom po více než šesti hodinách letu
přistáli v hlavním městě Kazachstánu.

Obchodní centrum Chán Šatyry architekta Normana Fostera Foto: archiv autora
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Foto: archiv autora

Astana se sice tímto titulem pyšní teprve od roku 2007 a zato doslova a do
písmene, neboť překlad názvu města
z kazaštiny do češtiny neznamená nic
jiného než „hlavní město“. Již na letišti
bylo zřejmé, že zvěsti, které Kazachstán, a zejména pak Astanu, před naším odjezdem předcházely, rozhodně
nelhaly. Země oplývající snad vším nerostným bohatstvím světa již při prvním kontaktu deklarovala svůj značný
potenciál. Uznávaný japonský architekt
Kishó Kurokawa, jeden ze zakladatelů
architektonického metabolismu, navrhl
prosklený pavilon s dominantní, sklokeramickou zelenou kopulí v duchu koncepce, která se proplétá jako Ariadnina
niť celou moderní Astanou. Osmiproudový bulvár lemovaný vzrostlými stromy, které dnes najdeme na místech, kde
dříve stěží rostla jen tráva, nás zavedl do
takřka milionové Astany. Mramor a kov,
sklo a zlato, ale především zeleň a voda,
to jsou atributy, které vtiskli městu do
vínku Norman Foster, Kishó Kurokawa ad., a díky nimž je městu nikoli náhodou přezdíváno Dubaj východu. Na
centrálním pěším prospektu táhnoucím
se od prezidentského paláce po vyhlídkovou věž Bayterek a možná ještě dále
najdeme zastoupení snad všech světo-
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Vyhlídková věž Bayterek slavného britského architekta
Normana Fostera 		
Foto: archiv autora
vých bank, módních salónů a klenotnictví. A ve stejném duchu byla pojata také
výstavba astanských univerzit.
V oblasti klasického vzdělávání můžeme za nejvýznamnější z nich bezpochyby považovat Euroasijskou národní
univerzitu L. N. Gumiljova, kam jsme
také po návštěvě české ambasády zamířili. Architektonická inspirace ruským
klasicismem, tolik patrná na všech budovách vzdělávacích institucí od Helsinek po Vladivostok, se zde prolnula
s astanskou „modernou“. Vestibul rektorátu sloužící současně jako předsálí
univerzitního muzea přestavuje návštěvníkovi nejen dějiny města a univerzity, ale také úspěchy zdejších studentů a pedagogů ze všech oblastí vědy
a umění. Dodnes vzpomínám na modely jezdeckých hrobů či věrné kopie
zlatých zbrojí, které zdejší archeologové
odkryli v kazašské stepi, a jejichž origi-

Chán Šatyry, interiér 		

nály jsou uloženy v Národním muzeu
Kazachstánu v Almaty. Rovněž setkání s vedením univerzity, zastoupeným
prorektorkou, prof. Šolfan Kuzarovnou
Žalkynbekovou, jehož se zúčastnili také
děkani všech fakult korespondujících
s našimi studijními programy, probíhalo
velmi korektně a přátelsky. Zájem byl zejména o spolupráci na poli vědy a výzkumu, publikačních reciprocit a výměny
pedagogů i studentů, zejména doktorandů. Jednání byla uzavřena následujícího dne podepsáním bilaterální smlouvy mezi oběma institucemi.
Z pobytu v Astaně rovněž nelze nezmínit návštěvu „starého“ města, bývalého Celinogradu, spojeného mj. se
jmény N. S. Chruščova či L. I. Brežněva. Reálně socialistické sídliště v mnohém připomínající Porubu či Havířov
bylo na rozdíl od moderní Astany, kde
bylo lidí spíše poskrovnu, dynamicky

Foto: archiv autora

pulzující městskou částí. Spíše než se
supermarkety jsme se zde setkali s jednopodlažními prodejnami potravin
typu „Hruška“, s krámky s nejrůznějším
zbožím, stánkovými prodejci čerstvého
ovoce a zeleniny a nechyběla ani stylová
bavorská restaurace s vlastním pivovarem. Není bez zajímavosti, že v katastru
Celinogradu se nachází také nejstarší
muslimský hřbitov na území Kazachstánu, v jehož areálu najdeme hroby až
z 16. století.
Každá země má svá specifika. Nebudu prozrazovat ta kazašská, která často
vyplývají ze skutečnosti, že zdejší majoritní společnost přistoupila k urbariálnímu způsobu života až v historicky velmi nedávné době. Jednu zajímavost si
ale v souvislosti s Astanou neodpustím.
Zažil jsem na vlastní kůži již nejedno
orientální město a pohybovat se v nich
má vždy své kouzlo. A Astana rozhodně
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nezůstala pozadu za mými očekáváními. Pomineme-li MHD a několik málo
vozů běžné taxislužby, je dominantním
způsobem dopravy ve městě něco jako
taxislužba příležitostná. Systém je velmi
jednoduchý, stojíte u silnice a začnete
mávat, po několika sekundách zastaví auto a vy řeknete řidiči, kam chcete
jet a kolik nabízíte (taxu odhadnete na
základě vzdálenosti ± 100 tenge, tj. 10
korun), řidič většinou souhlasí a vy si
můžete během cesty poslechnout z rádia nějakou pěknou ruskou nebo kazašskou písničku, ti šťastnější zajímavý
příběh z dopravcových úst.
A právě s takovýmto příležitostným
dopravcem jsme se po třech dnech vydali zpět na letiště, abychom pokračovali do dalšího cíle naší cesty vzdušnou
čarou asi 700 km vzdálené Kostanaje.
Aleš ZÁŘICKÝ

Stará Astana, dříve Celinograd				 Foto: archiv autora

Velvyslankyně Polské republiky navštívila FF OU
Návštěvou Filozofické fakulty Ostravské
univerzity zahájila dne 3. 7. 2014 velvyslankyně Polské republiky v Praze, paní
Grażyna Bernatowicz, dvoudenní návštěvu severní Moravy a Slezska. Na katedře
slavistiky FF OU se paní velvyslankyně setkala s děkanem FF OU prof. Alešem Zářickým, děkanem PdF OU doc. Tomášem
Jarmarou, předsedou Kongresu Poláků
v ČR Józefem Szymeczkem a představiteli
oddělení polonistiky katedry slavistiky.
Paní velvyslankyně se zajímala zejména
o aktuální stav a perspektivy studií na filozofické fakultě a o spolupráci pedagogů
a vědeckých pracovníků s partnery v Polsku, jež se na FF OU rekrutují zejména
z řad historiků, filozofů a filologů. Ocenila především roli Generálního konzulátu
Polské republiky v Ostravě, s nímž katedra
slavistiky dlouhodobě spolupracuje. Oddělení polonistiky FF OU zastává – slovy
paní velvyslankyně – významnou funkci
jednoho ze zprostředkovatelů zahraniční
spolupráce a popularizátora polského jazyka a kultury v regionu.
Jiří MURYC
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Velvyslankyně Polské republiky, paní Grażyna Bernatowicz

Foto: archiv autora
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STOPA FRANTIŠKA LADISLAVA ČELAKOVSKÉHO
NA OSTRAVSKÉ SLAVISTICE
František Ladislav Čelakovský byl český
básník národního obrození. Celým jeho
dílem se prolíná obdiv a velká láska ke
všemu slovanskému. Jako čerstvě jmenovaný profesor slavistiky na pražské
univerzitě měl odvahu zveřejnit v Pražských novinách (1835) výhrůžku ruského cara Mikuláše I. porobeným Polákům, že pokusí-li se o revoluci, srovná
Varšavu se zemí - a k článku připojil
ještě doušku, že stejnými slovy mluvili
před 400 lety s ruskými knížaty tatarští
chánové...
Nepřekvapí, že hned poté byl Čelakovský z profesorského místa na nátlak Rusů odvolán. Brzy mu však bylo
nabídnuto místo profesora slovanské
literatury na univerzitě v polské Vratislavi. Působil tam až do roku 1849, kdy
ho znovu povolali na univerzitu pražskou...
V roce 2002 uplynulo 150 let od Čelakovského úmrtí (zemřel ve věku 53
let!) i od vydání jeho kardinálního
díla Mudrosloví národu slovanského
a na katedře slavistiky FF OU se zrodil
nápad oživit odkaz tohoto statečného
Slovana, uchopit jeho myšlenku a nést
ji dál.
Pod názvem Parémie národů slovanských jsme v roce 2002 vyhlásili první
slovanskou paremiologickou konferenci a oslovili všechna evropská slavistická
pracoviště. Zájem předčil naše očekávání – přihlásili se a přijeli slavisté západoevropští, jihoevropští i východoevropští.
Největší zájem byl a zůstává ze slavistických pracovišť Polska (kupříkladu
letos přijelo na naši konferenci 29 polských slavistů). Není divu, Poláci považují Čelakovského z důvodů, které jsem
popsala, tak trochu za „svého“.
Od roku 2002 se konference s názvem Parémie národů slovanských konají na naší katedře jednou za dva roky
a z každé vychází cenná kolektivní monografie.
Letošní paremiologická konference
(17.–18. září) byla nová tím, že poprvé
přijeli i slavisté kašubští. Členka jejich
delegace, paní Justyna Pomierska, představila první kašubský frazeologický

Výstavka knižní produkce ostravské slavistiky

Foto: Jelena KUPCEVIČOVÁ

Z jednání konference			

Foto: Jelena KUPCEVIČOVÁ

slovník, jehož je autorkou. A poprvé přijela i celá skupina slavistů chorvatských
z Rijeky a ze Zagrebu, kteří hodlají podle našeho vzoru (viz naše publikace Západoslovanské paremiologické dědictví,
2010) začít zpracovávat jihoslovanské
paremiologické dědictví. Velmi ráda
vyhovím jejich žádosti a poskytnu jim
konzultace i zkušenosti z naší sběratelské práce.

Jsem přesvědčena o tom, že F. L.
Čelakovský by měl obrovskou radost z
toho, že jsme jeho myšlenku po 150 letech uchopili a dále ji rozvíjíme...
A my zase máme velkou radost z toho, že naše ostravská slavistika se stává
centrem slavistických paremiologických bádání.
Eva MRHAČOVÁ
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Ohlédnutí za Nocí vědců
aneb

Tucet chutí Filozofické fakulty
Ostravská univerzita se letos již podruhé
zapojila do projektu Noc vědců, celoevropského festivalu vědy, jehož cílem je
populární formou ukázat provázanost
vědy s každodenním životem. Jednotícím tématem Noci vědců na Filozofické
fakultě byly chutě v různých podobách,
které v originálním pojetí prezentovalo
všech dvanáct kateder naší Alma mater. Že má umění šťávu se návštěvníci
přesvědčili hned v prvním podlaží na
katedře dějin umění a kulturního
dědictví, kde je vítaly Živé obrazy k nakousnutí v provedení tamějších studentů. Prostory katedry germanistiky se
proměnily ve vídeňskou kavárnu Havelka. Návštěvníci ochutnávali vídeňskou
kávu v českém pojetí (kávu se šlehačkou,
kterou ale Vídeňané pod tímto názvem
neznají), přikusovali čerstvě upečený
štrúdl a v uvolněné kavárenské atmosféře si vyslechli zajímavosti o počátcích
kavárenské kultury v Rakousku a její typické kávě, vídeňské melange. Získané
vědomosti si pak prověřili v kvízu na
téma “Jídlo a chutě v německé a české
frazeologii”.
Katedra psychologie se změnila
v testovací laboratoř a její návštěvníci
si vyzkoušeli testování chutí prostřednictvím tradičních pochutin. Poslepu

Živé obrazy na katedře dějin umění
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Z vystoupení děkana

				

se účastníci snažili rozeznat bílou
a mléčnou čokoládu, uhádnout příchutě oblíbených gumových medvídků
či ohodnotit kvalitu jednotlivých kolových nápojů.
Na katedře romanistiky zase pro-

		

Foto: Jana BOLKOVÁ

Foto: Jana BOLKOVÁ

bíhala degustace francouzských a španělských vín cílená na rozpoznání
kvalitního moku. Samozřejmostí byly
zajímavosti z francouzské etikety týkající se konzumace alkoholu a zájemci
absolvovali rychlokurz výroby crêpes
a tapas.
Jak se jmenoval řezník v knížce Josefa Lady O chytré kmotře lišce, kolik
místních jmen v Česku obsahuje výraz
– pivo/pivko, která z příjmení Kyselica/
Kyselicová, Klobása/ Klobásová, Zelí nenajdete v Ostravě? To byla ukázka jednoho ze zajímavých a zábavných testů,
které pro návštěvníky připravila v duchu tématu katedra českého jazyka.
Na katedře filozofie zase filozofové
s chutí odpovídali na všetečné dotazy
návštěvníků, katedra latinského jazyka
a kultury se proměnila ve skriptorium
a iluminátorskou dílnu pro děti. Katedra anglistiky a amerikanistiky hledala
formou kvízů a her odpověď na otázku
jak chutná život anglickému jazyku, katedra české literatury a literární vědy se
na nádvoří přenesla do atmosféry knih
Bohumila Hrabala a vedla s aktéry akce
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Tucet chutí Filozofické fakulty
zanícené diskuse u piva z nymburského pivovaru. Katedra historie naopak
oživila staročeské umění kuchařské,
kde na otevřeném ohni nestačila připravovat chutnou středověkou krmi z
chleba a vína hladovým zájemcům. Na
katedře sociologie čekal na návštěvníky sociologický komiks spolu se zajímavostmi o typické německé pochutině
– curry wurstu. Hosté katedry slavistiky mohli ochutnat čaj připravený v samovaru a zároveň oprášit své vědomosti
z reálií těchto slovanských zemí.
A v objektu StudentOFF pan děkan v
pravidelných intervalech odhaloval hojným návštěvníkům tajemství své třinácté komnaty, když zaníceně vysvětloval
genezi děkanského žezla.
Ač akci nepřálo počasí, nikomu ze
stovek návštěvníků to nevadilo. Chodby
i nádvoří Filozofické fakulty zůstaly zaplněny až do zavírací doby. Rádi konstatujeme, že oproti loňskému, premiérovému ročníku se počet jeho návštěvníků
zdvojnásobil a vynaložené úsilí všech
kateder sklidilo zasloužené ovoce.
				
Jana BOLKOVÁ

Katedra historie vařila “středověký”
srnčí guláš.
Foto: Jana BOLKOVÁ

Z katedry romanistiky

				

Foto: Jana BOLKOVÁ

Z katedry germanistiky

			

Foto: Jana BOLKOVÁ

Z katedry sociologie

			

Foto: Jana BOLKOVÁ

13

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

OHLAS NA LETOŠNÍ NOC VĚDCŮ
Vážené a milé kolegyně, kolegové,
velmi rád bych prostřednictvím Listů FF
poděkoval všem, kteří se na OU podíleli na organizaci Noci vědců. Noc vědců
je v Evropě pořádána od roku 2005 a již
od prvního ročníku se jí účastní i Česká
republika, byť v r. 2005 jen prostřednictvím Akademie věd. Letošní desátý ročník se konal ve více než 300 městech ve
24 evropských zemích. V České republice byly tradičně čtvrtý zářijový pátek
otevřeny brány 21 institucí (z toho devíti vysokých škol) a já jsem velmi rád,
že se po boku např. Masarykovy university, Univerzity Palackého, VUT či ČVUT
již podruhé objevila i univerzita naše.
Název celé akce je mírně matoucí.
Cílem je sice „popular science”, ale např.
i “fun learning”, a přesně to se na naší
univerzitě daří. V loňském roce, kdy
jsme poprvé pozvali veřejnost na filosofickou a přírodovědeckou fakultu,
jsme byli příjemně překvapeni velkým
zájmem i skvělou úrovní prezentace

obou fakult. Letos byly otevřeny i prostory pedagogické fakulty na Mlýnské
a zájem veřejnosti byl téměř trojnásobný v porovnání s loňským rokem. Také
připravený program na všech fakultách
byl nesmírně zajímavý a i pro mne v mnoha směrech překvapující. Prezentovali
jsme naši univerzitu nejen jako vědeckou instituci, ale i jako velmi příjemné
místo s mnoha vstřícnými lidmi a velkým
smyslem pro humor. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům, které univerzita mohla na tuto akci poskytnout
(byť jsme je úsilím při hledání sponzoringu zdvojnásobili), je jasné, že úspěch
celé akce byl postaven především na entuziasmu Vás všech. A když jsem viděl
skvěle připravený program či vtipné,
výstižné a dokonalé prezentace jednotlivých kateder FF, mohu upřímně říci,
že jsem byl na svoje kolegyně a kolegy
hrdý. Rád bych tedy poděkoval všem
zaměstnancům a studentům FF, kteří
se na úspěšné organizaci podíleli. Dík

patří i fakultám přírodovědecké a pedagogické, stejně jako kolegyním a kolegům z LF a FAU, kteří prezentovali svoje
fakulty na půdě fakulty Vaší. A osobně
i své nejbližší spolupracovnici na tomto
projektu, ing. Lucii Malé, která odvedla obrovský kus mnohdy neviditelné
práce. Velmi úspěšně jsme se otevřeli
veřejnosti a dle ohlasu lze říci, že vynaložená námaha nebyla marná.
Jediné, čeho lituji, je skutečnost, že
organizátoři nemají možnost mnohdy navštívit program ani své fakulty,
neřkuli fakult ostatních. Proto pro příští
ročník přeji nejen ještě více dychtivých
návštěvníků, ale i čas pro Vás, abyste
zhlédli např. „Matematické divadlo“
PřF a vašim kolegům z ostatních fakult možnost ochutnat alespoň některé
z chutí fakulty Vaší. Byť příští rok jistě
překvapíte „něčím úplně jiným“ (jak říkají Monty Python….).
Děkuji Vám všem!
Jan LATA

VALAŠSKO – HISTORIE A KULTURA

reprezentativní kolektivní monografie právě vychází
V září loňského roku, ve dnech 18.–20.
září, byly prostory Valašského muzea
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dějištěm mezinárodní vědecké konference
VALAŠSKO – HISTORIE A KULTURA.
Pořadateli mezioborového setkání, konaného pod záštitou města Rožnova
pod Radhoštěm a Zlínského kraje, byli
spolu s Valašským muzeem v přírodě
Ústav pro regionální studia a Centrum
pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě.
Cílem konference bylo nové reflektování problémů a témat, multiplikace
metod a přístupů, které jsou spojeny
s problematikou jak dosavadních výzkumů o valašském regionu, tak i s novějšími aspekty, otázkami a kontexty.
Odborníci reprezentující širokou škálu
vědních oborů (historie, jazykověda, literární věda, umění, etnografie ad.) se
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SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
dne 10.10. v Dole Michal
Program Filozofické fakulty OU od 18:00 hod.
(správní budova Dolu Michal)
Křest kolektivní monografie
Valašsko – historie a kultura (18:30 hod.)
Prezentace publikací Filozofické fakulty
Ochutnávka valašských specialit
Prodej fakultních upomínkových předmětů
Videosekvence záběrů ze života fakulty
Možnost prohlídky objektu Dolu Michal

slavnostní křest knihy

Svatava Urbanová – Lumír Dokoupil
Jakub Ivánek – Petr Kadlec (Eds)

historie a kultura

18:30 hod. – správní budova Dolu Michal
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
a Ústav pro regionální studia
Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
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VALAŠSKO – HISTORIE A KULTURA

reprezentativní kolektivní monografie právě vychází
vyjadřovali k těmto nosným tématům:
interdisciplinární přístupy a nové
interpretace valašské problematiky;
valašská kolonizace a utváření populace moravského Valašska; valašská
krajina a její umělecké zobrazení;
mytizace a demytizace valašské problematiky; proměny způsobu vnímání a zvýznamňování kulturních
zkušeností, vztahy mezi literaturou
a folklorem, problematika regionální a individuální identity. Výstupem
z konference je reprezentativní kolektivní monografie, vycházející právě
v těchto dnech. Čítá úhrnem 592 stran.
Vedle textů čtyřicet pěti statí od čtyřiceti šesti autorů je zde zveřejněna řada
unikátních, dosud nepublikovaných dobových fotografií valašské krajiny.
Publikace je členěna do šesti oddílů:
Etnografické rozhledy – Historické
sondy – Jazykovědné analýzy – Literárněvědné reflexe – Architektura
na Valašsku – Valašská krajina.
Zvolená témata jsou aktualizována
novými badatelskými přístupy, úhly pohledů a odlišnou perspektivou od dříve
uplatňované. Je to dáno jak zmíněnou
participací více oborů, rozsáhlejšími historickými a lingvistickými prameny, ale
také generační obměnou badatelů, kteří
chtějí uchopit krajinná specifika po svém.
V publikaci nalezneme výsledky terénních výzkumů či studií písemných
záznamů v kronikách, znovu nahlédneme do starých map z vojenských archivů
i objevíme kouzlo dobových fotografií.
Čtenářskému zájmu neuniknou objekty bádání kunsthistoriků a etnografů
se zaměřením na architekturu a užité
umění, ať už se jedná o konkrétní roubené domy a život v nich, či skandinávskou stopu v beskydské krajině v podobě dřevěného kostela v Bílé. Zajímavý
vhled přináší kulturní geografie a téma
paměti krajiny v proměnách místních
jmen (toponymie), kdy nacházíme úzké
vazby mezi jazykem, krajinou a identitou. Literárněvědné statě zahrnují období od 17. století do současnosti - tam,
kde se váží na téma krajiny a tradice
v ní obsažené, na umělecký obraz krajiny, např. z české prózy 19. století, všímající si zejména horských dominant,
spojených rovněž s utvářením národní

identity, stávají se důkazem formování
paměti určitého regionu. S představou
krajiny a s konkrétními místy jsou rovněž spojeny otázky směřující k obecnějším vazbám lidského prostředí a přírody, ke vztahům literatury a lidové kultury podpořené folklorní tradicí a užíváním dialektu.
Je zajímavé, že napříč všemi šesti
oddíly opakovaně procházejí otázky
vymezování regionu. Je tak zřejmé, že
studium regionu Valašsko představuje

stále otevřený problém. V monografii najdeme i protikladné názory, které
mohou být způsobeny terminologickou
růzností a rozdílným přístupem k problematice v rámci jednotlivých oborů.
Některé statě se mohou naopak jevit
jako dílčí sondy s odlišnou mírou podstatnosti, ale rozhodně stojí za pozornost, protože se dotýkají aktivit a jevů
dosud nezpracovaných, jejichž studium
může ve výsledku přispět k sestavení
celkového obrazu Valašska.
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VALAŠSKO – HISTORIE A KULTURA

reprezentativní kolektivní monografie právě vychází
Publikaci cíleně uzavírá oddíl s názvem Valašská krajina, který se stává
jistým mezioborovým spojníkem a důkazem nalezení společného jmenovatele. Statě zde zařazené jsou z oblasti
etnografie, jazykovědy, literární historie
i kulturní geografie a nesou v sobě nejen historickou perspektivu, ale i vztah
k současnosti, kdy je valašská krajina
turistickým lákadlem.
Publikace vznikla s plnou podporou
Valašského muzea v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm a vedení Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Editorský tým, který pracoval ve složení
prof. Lumír Dokoupil, dr. Jakub Ivánek
a dr. Petr Kadlec vedla profesorka Svatava Urbanová, ředitelka Ústavu pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
Je mou milou povinností tlumočit
poděkování vedení Filozofické fakulty
Ostravské univerzity paní profesorce
Urbanové a jejímu týmu za vynaložené
úsilí a příkladnou kooperaci mezi oběma excelentními vědeckovýzkumnými
mezioborovými pracovišti Filozofické
fakulty – Ústavem pro regionální studia

a Centrem pro hospodářské a sociální
dějiny, jejímž výsledkem je vydání reprezentativní kolektivní monografie.
Křest publikace VALAŠSKO –
HISTORIE A KULTURA se uskuteční
na dvou místech: premiérově bude publikace pokřtěna u příležitosti Setkání absolventů Ostravské univerzity na
Dole Michal dne 30. října v 18:30 hod.
a posléze přímo na Valašsku, ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm v závěru měsíce října.
Jana BOLKOVÁ

GRANT OD JAPAN FOUNDATION

Ocenění výuky japonštiny na Filozofické fakultě
Rostoucí ekonomický a kulturní vliv zemí
Dálného východu na dění v multikulturním a globalizovaném světě včetně cílené
expanze asijských investorů na evropské
trhy se odráží ve zvyšujícím se zájmu
studentů nejen o studium japonštiny
a čínštiny, ale také o poznání východních
kultur a jejich myšlení jako celku.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě (dále OU) na tento trend reagovala již před deseti léty celouniverzitní nabídkou výuky japonštiny, čínštiny a arabštiny
vedené rodilými mluvčími. Tato myšlenka
tehdejší děkanky FF, doc. Mrhačové, se setkala s velkým zájmem studentů.
Na špici zájmu o studium mimoevropských jazyků se po celých deset let
stále drží japonština, do jejíhož studia
(v rámci výběrových předmětů včetně
studia v celoživotním vzdělávání) se v letošním akademickém roce přihlásil rekordní počet zájemců – celkem šedesát!
V minulém roce jsem v Listech informovala o podpoře výuky japonštiny na
Filozofické fakultě OU organizací Japan
Foundation. Při loňské návštěvě představitele této instituce na naší Alma mater
byl projednáván návrh koncepce rozšíření studia japanistiky. Na základě výsledků
jednání podala Filozofická fakulta u výše
zmíněné instituce grant – Grant Program
for Japanese Education Activities, který jí
byl udělen.
Od akademického roku 2014/2015 tak
Filozofická fakulta rozšiřuje studium japonštiny výukou v modulu ÚVOD DO
STUDIA JAPONSKÉ FILOLOGIE – JAPONSKÝ JAZYK A KULTURA. (Modul je
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obsahově ucelený soubor předmětů, který
vede k získání další kompetence).
Cílem vzdělávacího modulu je rozšíření
jazykového potenciálu na poli obchodní
japonštiny, vhled do nejstarší i moderní
japonské literatury, jakož i ex- kurz do poválečné i současné kinematografie včetně
filmových projekcí. Výuku vedou pedagogové z Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a katedry asijských jazyků Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.

Tento modul je zároveň prvním z připravované řady zaměřené na poznání japonské společnosti, kultury, myšlení se
všemi jejími komponenty (divadlo, estetika, náboženství, etiketa, společnost apod.)
Absolventi modulu získají osvědčení
podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Kvalitní jazyková vybavenost spolu se
znalostí specifik japonské společnosti budou pro absolventy modulu skvělým bonusem k dobrému profesnímu uplatnění.
Jana BOLKOVÁ

Díky podpoře Japan Foundation se studovna Filozofické fakulty pyšní bohatým japonským knižním fondem, který kromě výkladových a frazeologických slovníků, zpěvníků
a cvičebnic obsahuje i japonskou beletrii, publikace o japonské historii, životním stylu
a v neposlední řadě i sedmnáct dílů japonského vydání encyklopedie Britannica.
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Rytířský řád „PRO MERITO MELITENSI“
udělen členu Centra pro hospodářské a sociální dějiny

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Suverénního řádu maltézských rytířů
v České republice J.E. Mario Quagliotti předává vyznamenání dr. Marku Vařekovi.
Dne 23. června 2014 byl na velvyslanectví Maltézského řádu v Lázeňské ulici
v Praze udělen členovi Centra pro hospodářské a sociální dějiny, PhDr. Marku
Vařekovi, Ph.D., za jeho výstavní a odbornou činnost Záslužný řád. Pro Suverénní
vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a Maltě, jak dnes
zní oficiální název tohoto nejstaršího vojenského církevního řádu, jehož kořeny
sahají do poloviny 11. století, připravil dr.
Vařeka rozsáhlou výstavu s názvem 900
let řádu sv. Jana Jeruzalémského, která se
ve dnech od 15. 11. 2013 do 5. 1. 2014 konala
v prostorách pražského Klementina. Záštitu nad výstavou převzal bývalý ministr
zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.
Výstava korespondovala s cyklem obdobných instalací, představených v zemích,
ve kterých řád působí, a kladla si za cíl
přiblížit historii i současnost kongregace, která je v českých zemích kontinuálně činná takřka 850 let. K Vařekovým
zásluhám patří nejen to, že byl autorem
námětu, libreta, scénáře i doprovodných
textů výstavy, ale především to, že výstavu sám instaloval, opatřil exponáty a zajistil řadu sponzorských darů.
Řád maltézských rytířů je v současné
době jediným rytířským státem na světě, který je 104 státy světa, včetně České
republiky, uznáván jako nezávislý stát.
Hlavním sídlem řádu je Palazzo dell‘Ordine di Malta na Via Condoti 68 v Římě,
v němž sídlí vláda i všechna ministerstva.
Rezidence velmistra se nachází rov-

něž v Římě při kostele Panny Marie na
Aventinu. Hlavou řádu je velmistr volený
sborem rytířů. V současné době zastává
tento post Fra Mattew Festing. Aby řád
zdůraznil svou státní nezávislost, tiskne
vlastní známky, razí mince, má vlastní armádu a zahraniční zastupitelstva, vydává
pasy i státní poznávací značky atd. Mezi
významné atributy státnosti patří také
udělování vyznamenání. Záslužný řád
Maltézského řádu je ve své civilní skupině udělován osobám zasloužilým o řád,
mužům i ženám, bez rozdílu národnosti, rasy a náboženství a dosud jím byly ve
všech třídách dekorovány pouze tři desítky občanů České republiky.
Jménem svým i všech členů Centra
doktoru Vařekovi blahopřeji a přeji mu
mnoho sil do další vědecké práce.
Aleš ZÁŘICKÝ

Záslužný řád „Pro merito melitensi”			 Fota: archiv autora
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Na katedře germanistiky křtili cennou knížku
Dne 25. 6. byla na katedře germanistiky
v rámci 17. Kolokvia Centra výzkumu odborného jazyka slavnostně pokřtěna monografie Fachtexte des Spätmittelalters
und der Frühen Neuzeit, jejíž editorkou
je profesorka Lenka Vaňková, vedoucí katedry germanistiky FF OU. Monografie
nabízí vhled do vývoje odborného jazyka
různých disciplín ve středověku a raném
novověku. Nejvíce autorů se věnovalo tématům z oblasti lékařství, ale dozvíme se
například i o vývoji jazyka hornictví, práva nebo matematiky. Do kolektivní monografie přispěli přední čeští germanisté,
kteří se specializují na oblast diachronního bádání (vedle Lenky Vaňkové Václav
Bok, Libuše Spáčilová, Lenka Vodrážková
a Vlastimil Brom), ale také významní germanisté z Kanady, Rakouska, Německa
a Švýcarska.
Monografie vyšla v prestižním německém nakladatelství De Gruyter: Paní profesorce Vaňkové byla nabídnuta publikace knihy v ediční řadě Lingua Historia
Germanica, přičemž vydavatelé této řady
převzali také finanční náklady spojené
s publikací.
Protože jen málo autorů dostane možnost publikovat v tomto prestižním nakladatelství, rádi bychom se paní profesorky zeptali, jak se jí to podařilo.
„Sama se dlouhodobě zabývám vývojem německého jazyka, v posledních letech zejména jazykem starých lékařských
textů. Při konferenci na téma Odborné
texty pozdního středověku a raného novověku, která se konala na podzim roku 2011
v Ostravě, se mi podařilo dát dohromady
kroužek kolegů, který se zabývá odborným jazykem v historickém kontextu.
Naše témata pak zaujala vydavatele řady
Lingua Historica Germanica a ti mi nabídli, že knihu vydají. Díky setkání v Ostravě se navíc vytvořila badatelská skupina, která se bude pravidelně scházet.
Příští setkání se bude konat na podzim
tohoto roku v Heidelbergu,“ uvedla Lenka
Vaňková.
Kniha je sice určena v první řadě odborné germanistické veřejnosti, ale díky jejímu interdisciplinárnímu přesahu si ji jistě
rádi přečtou i odborníci z jiných oborů.
Eva HRDINOVÁ
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Slavnostní křest publikace
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ IX.
Mgr. Vladimír Mičulka,
Čerstvý absolvent oboru Filozofie na FF OU v Ostravě.
Vladimír vystudoval na Filozofické fakultě Ostravské univerzity dvouoborové bakalářské studium Historie a Základy společenských věd a poté se rozhodl pro navazující
magisterský obor Filozofie. Jeho vysokoškolská studijní
léta rozhodně nebyla nudná, jelikož byl velice aktivním
studentem. V chodu FF OU se angažoval již během bakalářského studia a poté, co byl ve studiu navazujícím
zvolen do Akademického senátu FF OU, své aktivity dále
rozvíjel. Stal se předsedou Studentské komory AS FF OU,
členem univerzitního, tzv. „velkého“ senátu, pomocnou
vědeckou silou na katedře historie, v jejíž knihovně pracoval. Rovněž pomáhal s organizací mnohých konferencí
a akcí školy, taktéž se stal členem redakční rady Listů FF
OU, jejímž členem je doposud jako přítel fakulty.
S Vláďou jsme se seznámili právě díky tzv. „malému“
senátu, jehož jsem taktéž členkou, když zrovna verboval
nějaké dobrovolníky ze studentské komory „malého“ senátu jako náhradníky na výjezdní zasedání studentských
komor „velkých“ senátů OU a VŠB-TUO se Stavovskou
unií studentů, které se konalo v Písku u Jablunkova, kde
byla probírána fúze obou zmíněných univerzit. Díky této
akci jsme se s Vláďou stali velice dobrými přáteli a v dalším období své studentské aktivity rozvíjeli společně. Taktéž se setkáváme na zasedáních redakční rady Listů FF
OU a je mi ctí, že rozhovor s Vláďou můžu udělat právě já.
Tereza ČAPANDOVÁ
Vláďo, na začátku našeho rozhovoru
ti dám otázku trochu „na tělo“: Kdo
nebo co ti nejvíce během studia na
FF OU přirostl/lo k srdci?
Když mluvíš přímo o srdci, odpovím
podle pravdy: přirostlo především k několika ženám. Nebudu samozřejmě
jmenovat, natož prozrazovat, ke které
nejvíce, to by se nehodilo. Iniciály jejich jmen jsou však k nalezení v úvodním poděkování mé diplomové práce
(usmívá se). Studia mi také přinesla
nová přátelství a já bych rád ke každému z nich utrousil alespoň pár vět, mít
jen dostatek prostoru, který si tak skvělí
lidé jistě zaslouží. Jak vidíš, k srdci mi
tedy přirostli hlavně lidé a pak místa
s nimi spojená: zejména Filozofická fakulta a centrum Ostravy. Z vyučujících
budu rád vzpomínat například na doktora Kramoliše, od kterého jsem vyslechl úplně první přednášku na FF. Jeho
povaha a přístup k filosofii mi byly blízké a později se stal vedoucím obou mých
absolventských prací.

Vladimír Mičulka

Během let strávených na FF OU
jsi byl velice aktivním studentem.
Mimo mnohé mimoškolní aktivity
jsi byl také předsedou Studentské
komory Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity
a rovněž členem tzv. „velkého“ senátu. Byla pro tebe tato členství přínosem do dalšího života? Přemýšlel jsi
někdy nad politickou kariérou?
Představ si, že přemýšlel. Bylo mi osmnáct nebo snad devatenáct let, když jsem
do jedné politické strany málem vstoupil. Až těsně před stvrzujícím podpisem
mě cosi vnitřního odradilo. Možná mi
přes mou nezkušenost přišlo stranické
myšlení už tehdy nekritické či černobílé. Členství v obou Akademických senátech mi přineslo mnohé, ač doufám, že
jsem i já byl tím, kdo do nich něco přinášel. Pravděpodobně jsem se naučil lépe
komunikovat, komplexněji a realističtěji uvažovat, poznal jsem osoby z jiných
kateder, fakult a Tebe. A co si budeme
povídat, asi jsem taky trochu ješitný, ne-

Foto: Miroslav BOLEK

boť označení „senátor“ nebo „předseda
studentské komory“ se mi líbilo (smích).
A protože jsi teď po mně nová předsedkyně, rád bych Ti zde tímto způsobem
pogratuloval a popřál mnoho zdaru.
Mnohokrát děkuji! Sice teď každé
zasedání senátu FF OU bude bez
tebe mnohem smutnější, ale snad se
své nové úlohy zhostím stejně svědomitě jako Ty. 
Nyní bych přešla k další otázce,
a to takové, která je snad tou nejdůležitější pro každého absolventa vysoké školy. Jaké máš představy o svém
budoucím pracovním životě? Chtěl jsi
po ukončení studia zůstat na FF OU?
Je pravdou, že prostředí fakulty znám díky
zmíněným funkcím opravdu dobře. Z řad
studentů společně s Tebou možná nejlépe.
Na začátku navazujícího studia jsem ještě
uvažoval o vědecké dráze, na jeho konci
jsem spíše přemýšlel o možném uplatnění
na nějaké nevědecké pozici, kdyby se na
fakultě taková příležitost naskytla.

19

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ IX
To popravdě nevím, po dlouhou dobu
jsem si myslel, že mým cílem akademická kariéra je. Po jistém přehodnocení
hodnot na jejím místě nyní zeje jakési
prázdno. Možná je to rovněž znamení
svobody, jen lze těžko rozeznat, zda se
v ní teď vznáším nebo potápím. Musím
ovšem poznamenat, že v mém případě
bych žádnou kariéru životním cílem nenazval. Abych však odpověděl na otázku: chci zkrátka prožít život plný lásky
a přátelství a nestát se člověkem, který
by takové prohlášení označil za klišé.
Samotná práce je jistě důležitá, ale vždy
jsem byl imunní vůči společensky rozšířené apoteóze kariéry. Ale třeba se jednou vrátím, kdo ví.
A co bys závěrem vzkázal svým bývalým spolužákům a kantorům z FF
OU?

Ze Dnů otevřených dveří 2014			
No vidíš, a naskytla se. O prázdninách jsi na fakultě absolvoval výběrové řízení a dostal se z původních
cca. 90 lidí až do posledního kola!
Jaké máš z toho pocity?
Je na místě říct, že šlo o pozici referenta
pro vnější vztahy, zkráceně řečeno PR.
Mnoho studentů i zaměstnanců FF mě
povzbuzovalo tím, že je to práce pro mě
jako stvořená. Vybrán jsem však nebyl
a na jinou než zlatou medaili se zkrátka
nehraje. Po tomto nezdaru se kolem mě
začalo ozývat množství hlasů mluvících
o tom, že 85 procent výběrových řízení je rozhodnuto předem apod. Chtěly
mě tím snad utěšit, já však chci věřit,
že výběrová komise byla přinejmenším
poctivá, byť bylo znát, že její členové nevybírají z kandidátů na podobné pozice
zrovna každý den. Za svůj výkon se nestydím, bylo to však dlouhé a vyčerpávající řízení, kterým by si v soukromé sféře
prošel snad jen mnohonásobně lépe zaplacený top manažer.

Foto: Miroslav MAŇAS

nevím, zda to, co se dnes, řekněme
v humanitních oborech, běžně jako
věda prezentuje, lidské vědění skutečně
rozšiřuje. Spíš se mi vybavují nepěkná
slovní spojení jako vykazování činnosti,
sbírání RIVovských bodíků nebo konferenční turistika. Dle mého názoru se
dnes mnoho lidí zabývá nepodstatnými otázkami a oblastmi a je směšné či
k pláči pozorovat, jak se přitom sami
tak nějak podstatně tváří. Navíc jsem
přesvědčen, že člověk vědy by měl kromě znalostí oplývat jistými ctnostmi
a hodnotami, které z akademické sféry
postupně mizí. I přes přítomnost vědců,
jichž si vážím, a přátel, které mám rád,
bych byl v takovém prostředí zřejmě
smutný.

Za odpovědi poděkovala
Tereza Čapandová

Téma Tvé diplomové práce se týkalo
pohledu Friedricha Nietzscheho na
řeckou filosofii. Přeci jen – nezaujalo
tě natolik, že bys jej rozvinul v dalším studiu a založil si na něm svou
budoucí akademickou kariéru?

A co doktorské studium, nepřemýš- Ono konkrétní téma je pro mě již vcelku
lel jsi nad prodloužením svého stu- uzavřené. Ačkoliv je pravda, že Nietzscheho myšlenky a jeho povaha mi budou
dentského života?
vždy zdrojem inspirace a obdivu, opravdu
Předně sebekriticky pochybuji, zda si nejsem jist, zda by mé bádání v tomto
bych v současné době já osobně mohl směru bylo momentálně přínosné.
vědě něčím prospět, vždyť z tohoto
úhlu pohledu by těch doktorandů moh- Tvým životním cílem tedy není akalo být snad čtyřikrát méně. Za druhé demická kariéra. Co jím je?
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Myslím, že není třeba něco vzkazovat.
V říjnu se z mého rodného Havířova stěhuji do centra Ostravy a ten, kdo bude
chtít, mě vyhledá. Spolužákům a vyučujícím mohu říct snad jen děkuji.

S kolegou Vojtěchem Zachníkem na
promocích Foto: Renata SIEDEROVÁ
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Září
September

má 30 dní

Počasí dle stoletého kalendáře: Začíná se skvostným hezkým počasím do 13., kdy nastane trochu chladnější a podzimnější počasí, brzy na to opět hezky až do 28., na to nastane pošmourné, deštivé počasí.
Dne ubývá o 1 hodinu 47 minut. Délka dne 13 hodin 27 minut až 11 hodin 40 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 svatého Jiljí jdou jeleni k říji.
Na svatého Štěpána krále, je už léta namále.
Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Nikdy není tak zle, aby nemohlo být horší a není horší, jak když je zle.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Teplé září — dobře se ovoci i vínu daří.
Panny Marie narození — vlaštoviček rozloučení.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim.
Na dešti v září rolníku moc záleží.
Proto sa oženíl, aby si odpočinúl.
Čím větší pán, tým dalej od něho.
Po svatém Kříži podzim se blíží.
Od Panny Marie Bolestné teplota rychleji poklesne.
Svatá Ludmila deštěm obmyla.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Kdo sa za hubu nestydí, dostane do ní nebo po ní.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima nám nastává.
Kdo pracoval v létě, tomu poví září, tučná bude jeseň, těš se hospodáři!
O svatém Matouši vlaštovka nás opouští.
Na svatého Mořice nesej pšenice — bude samá metelice.
Září načeše, září napeče.
Od početí svatého Jana Namnoze Babské léto se začíná.
Kde ťa neprosijá, nechť ťa čerti nenosijá.
Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří.
Na Kosmu a Damiána, chladno bývá z rána.
Svatý Václav tady sklízí hady.
Kdybys po Michaelu trávu kleštěmi tahal, k růstu ji už nepřiměješ.
O svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu.

Zahrádkář

Domácí zápisky

V zahradě není pilno. Sklízíme pomalu ovoce a zeleninu. Množíme řízky angreštu, rybízu a některé
keře okrasné. Upravené záhonky udržujeme čisté
až do podzimního rytí.
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Čím déle budete poctivě splácet,
tím více splátek Vám vrátíme. Třeba až 21 splátek!

LISTY
Filozofické
fakulty
Volejte
zdarma 800 700
0 59 Ostravské univerzity v Ostravě
Při úvěru na 84 měsíců vracíme 21 splátek. Při výši úvěru 100 000 Kč, výši splátky 1 899 Kč, počtu splátek 84 a lhůtě splatnosti 15. 8. 2021 je úrok 14,35 % p. a., RPSN 15,4 %, celková částka splatná spotřebitelem 159 516 Kč.
Splátka neobsahuje poplatky za volitelné doplňkové služby. Uvedené hodnoty jsou spočítány při datu poskytnutí 15. 8. 2014 a se splatností dalších splátek vždy k 15. dni měsíce počínaje 15. 9. 2014. Každá žádost o úvěr
je posuzována individuálně a může se od prezentované lišit. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku a platí při splnění podmínek Home Credit a.s. do 15. 9. 2014. Vrácení všech splátek v posledním roce platí při úvěru
nad 60 měsíců. Při schvalování úvěru může být využito dotazování se do úvěrových registrů SOLUS a Nebankovního registru klientských informací. Více informací včetně informací o registrech najdete na www.solus.cz,
www.cncb.cz a www.HomeCredit.cz.

ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

„Kéž by Textilia ožila“
Alena Bittnerová poznala mnoho osobností i Ostravu, jaká bývala kdysi
MARIE STYPKOVÁ
OSTRAVA | Dvaaosmdesátiletá Alena
Bittnerová je doslova chodící ostravskou kronikou. Znala se totiž s maminkou dnes slavného bostonského plastického chirurga Bohdana Pomahače, několikrát
třeba setkala
s básníkem Pe4 22.sesrpna
2014
trem Bezručem, učila ji matka spisovatele Zdeňka Jirotky.
V dětství se zase párkrát potkala s básníkem Jaroslavem Seifertem, který jí už
tehdy přečetl jednu ze svých básní věnovanou slezskému bardovi Bezručovi.
O všech těchto lidech dokáže pouta-

vě vyprávět a je smutné, že o její vzpomínky nemá v Ostravě nikdo zájem.
„No jo, vidí starou, ukecanou bábu,
tak se ani nedivím,“ směje se ostravská
rodačka Alena Bittnerová, která zná

82

let má Alena Bittnerová
z Ostravy. Trápí ji třeba
stav bývalého OD Textilia.

Nemůže se smířit s tím, že většina obchodů se přesouvá do pseudocenter
typu Karolina a kdysi krásné domy s bohatou historií připomínají ruiny.
Asi nejvíce jí vadí zubožený stav slavného obchodního domu Ostravica, kterému starší ročníky neřeknou jinak než
Textilia. Vadí jí, že se dosud nenašla
síla, která by dokázala tuto památku zachránit.
K Ostravici má paní Alena navíc
osobní vztah. Kromě toho, že tam kdysi
pracovala její matka, za války kousek
odtud málem přišla o život.

Nejste na to sami

OSTRAVA

Osobnosti prozradily
představy o kraji
Jedenáct osobností kraje představilo
vize toho, jak bude severní Morava vypadat v roce 2020. Regionální rada Moravskoslezsko chce tímto projektem inspirovat lidi, kteří se podílejí na regionálním rozvoji.
Strana 2

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Farmářské trhy nabízejí
zboží
z regionu
Ostravsko

Přetiskujeme
periodika
Výrobky
tuzemskýchzzemědělců
prodá5+2pod
se souhlasem
vané
širým nebemredaktorky
vedou zájemce
o Marie
kvalitní Stypkové.
a čerstvé potraviny na farmářské trhy. Uzeniny, ovoce, zeleninu, drůbež, mléčné výrobky – ale i o rukodělné
RedakceseListů
FF OUtrhů
výrobky. Podívejte
na přehled
v kraji.
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„Kéž by Textilia znovu ožila“

DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Veliký obchodní dům se začal stavět na
rohu Hlavní a Nádražní třídy, na tehdejší parcele 243, v roce 1928. Slavnostně
byl otevřen 3. března 1930. O čtyři roky
později, v roce 1934, zakoupili majitelé
Textilie vedlejší parcelu. V moderní přístavbě, kde byla prodejna textilního materiálu, byl i velký salon. Tam si mohli
nechat zákazníci zhotovit oděvy na
míru. „Vedoucí salonu byla paní Ochvatová, která zaměstnávala nejen švadleny, ale také kloboučnice a vyšívačky.
Protože se v Textilii prodávaly také ručníky a utěrky, mohly si na ně zákaznice
hned po zakoupení nechat vyšít monogramy, které byly tehdy velmi žádané,“
vypráví Alena Bittnerová.
Textilia neměla za první republiky
o zákazníky nouzi, protože měla mnohem nižší ceny metráže než malí obchodníci. Textilii lidé ve velkém navštěvovali i proto, že přímo před přístavbou
na Hlavní třídě stála přestupní zastávka
městské lokálky, a pokud se chtěli dostat na další zastávku na Nádražní ulici,
museli obchodní dům obejít nebo jím
projít. „Byl to skvělý marketingový tah,
protože málokdo odolal vystavenému
zboží, které bylo nejlevnější široko daleko,“ vysvětluje ostravská rodačka.

Málem přišla o život,
bomby jí létaly nad hlavou
Textilia skvěle prosperovala až do 29.
srpna 1944. Toho osudného dne, přesně
o půl jedenácté dopoledne, začalo první
a největší bombardování Moravské Ostravy. „Byl překrásný letní slunečný
den, když se najednou zatmělo. Bylo mi
tehdy dvanáct let a šla jsem s manželem
své o mnoho let starší sestry do lékárny,“ vzpomíná na sedmdesát let starou
událost pamětnice.
Dříve než se rozezněly sirény, které
obyvatelům oznamovaly, že se musí
okamžitě ukrýt do protileteckých krytů,
začaly padat bomby. „Já stála na cestě
u Strebingera (dnes známé průchozí řeznictví) a nějaký německý voják mě nešetrně zatáhnul do sklepa nejbližšího
domu. Tam jsem se ukrývala až do čtyř
hodin odpoledne. Měla jsem zlomené

v Ostravě každý kout a paměť jí slouží
jako málokomu.
Tuto dámu, která vystudovala archivnictví, pořádně štve, jak vypadá dnešní
centrum Ostravy.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

koleno a ruku.“ Bomby tehdy zničily
hlavně dvě horní patra nové přístavby
Ostravice, původní budova přečkala nálet bez jakékoli újmy.

Výklady byly rozbité.
Nikdo ale nic neukradl
„Všechny skleněné výklady byly rozbité. Krátce nato se na vstupních dveřích
zničené přístavby objevil veliký plakát
s nápisem Plündern verboten! (Rabování zakázáno!). A přestože v rozbitých
výkladech stále viselo naaranžované
zboží, třeba pánské obleky, nikdo během několika dalších dnů, kdy bylo nutné výklady zabednit dřevem, nic neukradl,“ vypráví žena.
Alena Bittnerová vzpomíná, že do
oprav několik dní nato se zapojili studenti a pracovníci různých závodů,
a proto bylo možné už za rok prodej obnovit. „V témže roce byli původní majitelé odvoláni a národní správu obchodního domu tvořili pouze Češi. Pracovali
velmi rychle, protože chtěli zůstat věrni
tradici nejslavnějšího obchodního
domu,“ připomíná paní Alena.
Zničená Ostrava se začala po válce
pomalu vzpamatovávat, přesto lidé stále dostávali na příděl formou takzvaných šatenek i textil. „Volný trh tehdy
neexistoval a nejen pánské obleky, metráž, košile, spodky, spodní prádlo, punčochy, ponožky, ale i utěrky, ubrusy, povlaky, prostěradla, záclony byly na příděl. Každá hospodyňka tak musela
dobře uvážit, co si za šatenku po celý
rok její platnosti může dovolit. Jedině
kojenci dostávali na takzvané ústřižky
plenky, zavinovačku a malou pokrývku. To je dnes k neuvěření,“
K souboru budov Textilie patřil kdysi
i Lyonský dům hedvábí. Za ním směrem k Divadlu moravskoslezskému
byla další budova, v níž hned v přízemí
sídlila drogerie Holub a cukrárna. Mezi
dnešním Hotelem Imperial a drogerií
Holub stála obrovská třípatrová budova, kterou obývali Židé. Koncem války
byla ale zcela prázdná, protože všichni
Židé byli v koncentračních táborech.
A co by si přála? „Chtěla bych se dožít chvíle, kdy se začne Obchodní dům
Ostravica alespoň opravovat.“

Prostřední budova Textilie, která byla k původní budově přistavěna. Na
snímku krátce po největším bombardování Ostravy v září 1944.

Pohled na slavný komplex budov obchodního domu Textilia z roku 1932. Vlevo vzadu hlavní budova Textilie, směrem doprava přístavba, vpravo za autobusem Lyonský dům hedvábí.
2X FOTO | ARCHIV ALENY BITTNEROVÉ
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