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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
RENESANCE XII.

ČESKÉ RENESANČNÍ ZÁMKY I.
Ve druhé polovině 16. století si začala
česká a moravská šlechta stavět reprezentativní renesanční zámky. Šlechtické zámky mají různé dispozice a svým
uměleckým charakterem se nejvíce
blíží italským zámkům. Umělecky nejpůsobivější jsou především jejich arkádová nádvoří.
Na našem území najdeme hned
několik zámků, které se díky své výjimečnosti dostaly na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Jedná se o zámky v Litomyšli (od roku
1999), Telči (1992) a Českém Krumlově
(1992).
Zámek v Litomyšli je jedním z největších renesančních zámků v České republice. Svou současnou podobu získal
během 2. poloviny 16. století, kdy Litomyšl obdrželi Pernštejnové. Na místě
původního hradu nechal reprezentativní sídlo postavit nejvyšší kancléř Českého království, Vratislav II. z Pernštejna.
Rozsáhlá přestavba se uskutečnila v letech 1568-1581. Východní křídlo, severní
chodba a spojovací křídlo byly použity
ze starších staveb, západní křídlo je renesanční novostavbou. Půdorys zámku,
téměř pravidelný čtverec, je výjimečný.
Zámek je dvoupatrový, pánská a reprezentační část se nacházela v západním
křídle, ženská část pak byla umístěna
do východního křídla. Druhé nádvoří
obklopují ze tří stran ve všech patrech
arkády. Celý obvod zámku lemují štíty,
které patří k nejdokonalejší ukázce vyspělé české renesance. Bohatou sgrafitovou výzdobu, psaníčkovou i figurální
provedli italští zedníci.

Zámek v Telči vznikl přestavbou gotického hradu, kterou financoval Zachariáš z Hradce. Na své cestě do Janova se seznámil s italskou renesancí, což
se promítlo i do nové podoby jeho reprezentativního sídla. Přestavbou byli
pověřeni mistři z Itálie.
Ve stejné době probíhala i přestavba
sídla v Jindřichově Hradci, kde žil Zachariášův bratr Jáchym; na obou stavbách působili stejní architekti a umělci.
Během přestavby vzniklo několik paláců, které byly doplněny o hospodářské
budovy. V roce 1561 byla dokončena
kupř. výstavba Severního paláce, v jehož
prostorách vznikla hlavní dominanta
zámku – Zlatý sál. Definitivní podobu
celému areálu dodala poslední etapa
přestavby, během níž došlo ke spojení jednotlivých zámeckých paláců
arkádovými chodbami. V 70. letech 16.
století vznikla zámecká zahrada, která
se řadí k nejstarším architektonickým
zahradám v České republice.
Druhým největším hradním a zámeckým komplexem v Čechách je
státní hrad a zámek v Českém Krumlově. K velkým stavebním úpravám
středověkého hradu došlo za nejvyššího purkrabího Viléma z Rožmberka.
Hrad stojí na strmém a dlouhém skalním ostrohu, který z jihu obtéká Vltava
a ze severu Polečnice. K dominantám
celého areálu patří bez pochyby starý
palác s věží ze 13. století s renesanční
nástavbou a malbami z roku 1580. Z dalších renesančních staveb musíme
zmínit renesanční konírny či kamennou kašnu z roku 1561. Východní a se-

verní křídlo nepravidelného velkého
nádvoří Dolního hradu pak tvoří purkrabství z roku 1578, jižní křídlo, tzv.
mincovna a v západním rohu gotická
věž Máselnice. Fasády jsou zdobeny
renesančními sgrafity.
Marek ZÁGORA

Litomyšl, sgrafito
Všechna fota: archiv autora
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO
Komorní scéna Aréna – divadlo roku !!!
Nejmenší a nejmladší profesionální
divadlo v Ostravě, Komorní scéna
Aréna, vzniklo transformací z bývalého Divadla hudby a svůj název získalo
v květnu 1994. Právě probíhající sezóna
2014-2015 je tedy pro Komorní scénu
Aréna sezónou jubilejní, dvacátou.
Dvacetiletá divadelní pouť byla
v loňské sezóně ověnčena prestižními cenami. V lednu 2014 získala
inscenace hry Ludmily Ulické Ruská
zavařenina v režii Ivana Rajmonta titul Inscenace roku 2013 v anketě Divadelních novin. V březnu 2014 pak
Komorní scéna Aréna přivezla ze slavnostního večera v pražském Studiu
hrdinů Cenu Nadace Alfréda Radoka
v kategorii Divadlo a stala se Divadlem roku 2013.
U zrodu Komorní scény Arény stála a dodnes v jejím čele stojí ředitelka
Renáta Huserová, ostravská rodačka,
absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na postu uměleckého šéfa se vystřídaly dvě
osobnosti, Pavel Cisovský do června
roku 2005 a od té doby formuje tvář divadla Ivan Krejčí spolu s dramaturgem
Tomášem Vůjtkem.
S Pavlem Cisovským je spojena éra
fungování divadla v prostorách činžovního domu na Masarykově náměstí, v místě dnešního klubu a kavárny
nazývané symbolicky Stará Aréna. Éra
„nové“ Arény se od sezóny 2005/2006
píše v prostorách budovy Knihovny
města Ostravy u Sýkorova mostu. Zajímavé architektonické řešení prostoru foyeru spolu s prosklenou terasou,
moderním vybavením divadelního
sálu a atraktivní nabídkou divadelních
inscenací jsou zárukou příjemně stráveného volného času.

S Arénou se pojí řada slavných
jmen
Můžeme spočítat herce, režiséry, scénografy, dramaturgy, kteří prošli Arénou a zanechali svou stopu ve dvacetileté historii Arény. Jen inscenací
bychom napočítali téměř 90! Mnohé
herecké osobnosti v Aréně začínaly,
mnohé právě z Arény vykročily k „vyšším“ metám. Vzpomínám například
na Terezu Bebarovou, Radku Coufalovou, Sandru Pogodovou, Renátu Klemensovou, Kristýnu Janáčkovou, Lucii

Žáčkovou… V Aréně hostovali herci
zvučných jmen jako Bohuslav Čvančara, Tomáš Jirman, Ondřej Veselý, Jan
Plouhar, Josef Vrána a mnoho dalších.
Hostujících režisérů a jejich spolupracovníků by též byl úctyhodný seznam.
Janusz Klimsza, Radovan Lipus, Sergej Fedotov, Silvestr Lavrík, z nové éry
pak Michal Lang, Peter Gábor, André
Hübner Ochodlo, Gregorz Kempinsky
nebo už výše zmíněný Ivan Rajmont.
Do cyklu ostravské Rodinné stříbro
bychom se však asi nemohli zařadit,

pokud by Aréna neměla jasně formulovanou vizi, vytvořenou a naplňovanou
prací uměleckého šéfa Ivana Krejčího
a dramaturga Tomáše Vůjtka. Dovolím si ocitovat to podstatné z vyjádření uměleckého šéfa Ivana Krejčího,
které formuloval na počátku sezóny
2011/2012:
„Chceme budovat divadlo, které má
ve středu zájmu člověka a jeho situaci
ve světě a v konkrétní době. Chceme
spolu s ním nad touto situací vést dialog, abychom se pokusili porozumět
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Komorní scéna Aréna – divadlo roku !!!
tomu, co jsme, co se na nás valí, položit
si otázky co s tím, a možná společně
najdeme nějaké východisko, možná i naději. Nebo úlevný smích, nebo
očistné slzy. Možná dojdeme katarze,
která změní náš pohled na zdánlivě beznadějnou situaci, nebo nám dá sílu ji
začít měnit. Možná, že by naše vrcholná ambice měla být pokoušet se měnit
svět, ale budeme skromnější a budeme se snažit dělat dobré divadlo, třeba
jen proto, aby ze světa nezmizelo něco
z těch inscenací, které změnily můj přístup k divadlu a ke světu.“
Díky takto zodpovědnému přístupu uměleckého šéfa a též dramaturga k textu inscenovaných her si naši
diváci mohli vychutnat interpretaci
her - kupříkladu A. P. Čechova (Racek, Višńový sad), W. Shakespeara
(Sen noci svatojánské, Hamlet), N. V.
Gogola (Hráči), Davida Farra (Brýle
Eltona Johna), G. Taboriho (Goldbergovské variace) a také původních textů z pera dramaturga Tomáše Vůjtka
(S nadějí i bez ní) a mnoha dalších.
A opisovat (tedy citovat) budu ještě jednou, a to z materiálu, který formuluje náš pohled na to, jaké divadlo
se snažíme vytvářet:
„Komorní scéna Aréna se profiluje
jako herecké divadlo s výraznými osobnostmi. Cílem není vybudovat soubor
všestranně nadaných herců, kteří hrají, tančí a zpívají, ale rozvíjet herecké
talenty v typově pestré škále (jedním
ze vzorů je pro nás v tomto usilování
pražský Činoherní klub). Herec je pro
nás dominantou každého představení,
a snažíme se proto oslovovat takové režiséry, kteří s námi sdílejí tento názor.
Herecká výpověď má být postavena
na zvládnutém detailu, nikoli na opulentní stylizaci. Tomu odpovídá i repertoár divadla. Nemáme ambici objevovat nové tituly a ověřovat na jevišti
jejich divadelní kvality. Kritériem pro
volbu daného titulu je pouze jeho herecký potenciál - množství hereckých
příležitostí, které nabízí. Dramaturgie
je směřována na náročnějšího diváka,
který nehledá v divadle pouze zábavu,
ale i podněty k zamyšlení. Nasazujeme
umělecky hodnotné a zároveň i divácky přitažlivé inscenace, které reflektují dobu, v níž žijeme. Zároveň jsme si
vědomi výjimečnosti našeho regionu,
který je v pravém slova smyslu hraniční, a z této dispozice také umělecky
těžíme (rozvíjíme spolupráci se spřízněnými polskými divadelníky). Geni-
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Foyer KSA
us loci ovlivňuje naše směřování, jsme
rozkročeni do mnoha stran. Tak jak to
v minulosti platilo pro naše město, i my
chceme být svorníkem příhraničních
kultur a národů (v jistém smyslu si u nás
Západ podává ruce s Východem). V tom
spatřujeme naši jedinečnost a nezaměnitelnost.“

Foto: Roman POLÁŠEK

kromě již známých tváří Marka Cisovského, Michala Čapky, Josefa Kaluži, Alberta Čuby, Vládi Georgieva a částečně
i Reného Šmotka poznáme i nové tváře
Petra Panzenbergera a Šimona Krupy.
Dámský soubor KSA tvořený Alenou
Sasínovou Polarczyk, Terezou Cisovskou, Zuzanou Truplovou, Petrou Kocmanovou doplnila Pavla Dostálová.
Jubilejní sezóna je před námi
Věřím, že připravená sezóna potvrdí
skutečnost, že naše divadlo je opravdu roDvacátá jubilejní sezóna nese název Rok dinným stříbrem našeho města – Ostravy.
neslýchaných zpovědí, naši příznivci
Renáta HUSEROVÁ
a diváci se mohou těšit na čtyři premiéry.
Hru George Taboriho Bílý muž a Rudá
tvář, kterou právě připravuje polský režisér André Hübner Ochodlo, uvidíme
již brzy, v sobotu 25. října 2014. Výstižný
podtitul hry, že „pod kůží jsou všichni
lidé stejní“, vypovídá mnohé o tomto
židovském westernu. Na konec února
příštího roku chystáme českou premiéru, původní hru Tomáše Vůjtka Slyšení
v režii Ivana Krejčího, která získala 3.
místo v autorské soutěži Nadace A. Radoka v roce 2012. V dubnu uvedeme
premiéru hry Bertolda Brechta Baal
v režii Davida Šiktance, který se v Aréně představí poprvé. Čtvrtou premiérou
na podzim příštího roku bude hra Thomase Bernharda Divadelník, v režii Janusze Klimszi, jehož inscenace pomáhaly naše divadlo umělecky formovat.
V hlavní roli se představí zakladatel Arény Pavel Cisovský.
Renáta HUSEROVÁ
Do dvacáté jubilejní sezóny vstupujeme s doplněným hereckým souborem,
Foto: Roman POLÁŠEK
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VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH PARTNERSKÝCH
UNIVERZITÁCH VI.
Mgr. JAN MLČOCH

Jan MLČOCH s prof. Lubomírem BARTOŠEM
Siesta ...

Jan Mlčoch pracuje jako odborný asistent na katedře romanistiky, kde se
věnuje převážně španělské a latinskoamerické literatuře. Po maturitě
na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida
v Ostravě byl přijat na Filozofickou
fakultu OU, kde vystudoval obory
španělský jazyk a literatura a hudební výchova. V současné době dokončuje doktorskou práci o vlivu hudby
na kubánskou literaturu na Univerzitě
Adama Mickiewicze v Poznani. Právě
hudba je jeho celoživotním koníčkem.
Již od 15 let vede různá pěvecká tělesa.
V roce 2007 založil Akademický pěvecký
sbor VŠB – TUO, se kterým procestoval
bezmála celý svět. Je nositelem řady dirigentských národních i mezinárodních
ocenění.
Eva MRHAČOVÁ

JAK TO CHODÍ NA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Bylo 1. února 2008 asi šest hodin odpoledne – to už si přesně nevybavím – a do
tváře mi teplý vítr dal pár facek. V černém
kabátě, ve kterém jsem to ráno vyjel z
Ostravy, jsem se neskutečně potil a pocit, že jsem letadlem překonal nejenom
tři tisíce kilometrů, ale také snad dvacetistupňový rozdíl, si vybavím ještě teď.
Vždyť před pár hodinami sněžilo.
A do toho ke všemu ten zatracený
kufr, za který jsem už na letišti ve Vídni
zaplatil 50 euro nadváhy. No nic, vzhůru
městkou hromadnou do centra města.
Z Picassova letiště tehdy jezdila devatenáctka. Dnes má Málaga příměstskou
rychlodráhu a metro, které vás na hlavní náměstí doveze za 10 minut. My se
plahočili snad hodinu, než jsem dorazil
na místo svého prvního noclehu. Universidad de Málaga neboli UMA studentům
ubytování nezajišťuje a systém Buddy
v té době neexistoval, takže jsem se musel spolehnout na nepřeberné množství
webových stránek, kde se to inzeráty jen
hemžilo. Samozřejmě, že z domu nešlo
nic zařídit, takže jsem do Málagy přijel
s tím, že vím, kde budu spát první noc,

ale co bude dál, to bylo velkou neznámou.
Dalšího dne ráno jsem zasedl za svůj
tehdy nový noťas a jal se prohledávat
zmíněné webovky. Každopádně dlouho
mi to netrvalo, zavolal jsem na první inzerát, na byt se zašel podívat a hned zůstal.

Španělsko, země imigrantů
Byla to zajímavá pětiměsíční zkušenost,
kdy jsem v třípokojovém bytě bydlel
s jedním argentinským párem, Bolivijcem
a Guatemalkou. Samozřejmě všichni ilegálové, kterých bylo Španělsko plné, neboť
tehdejší španělský premiér José Luis Rodríguez Zapatero, přezdívaný destruktor
Španělska, prohlásil, že se na Pyrenejský
poloostrov vejdou všichni, a tak policie
nelegální imigraci více či méně tolerovala.
Nebylo tehdy týdne, kdy by na některou
z andaluských pláží nepřiplul vor s Afričany. Soužití s Jihoameričany pro mne nebylo vždy snadné, spíš naopak, ale je fakt,
že pro mé studium španělštiny to bylo
skoro tak dobré jako hodiny americké dialektologie s panem profesorem Bartošem.
V následujících dnech jsem se sna-

žil vytvořit jakýsi režim dne, a to jak po
stránce časové, tak zejména po té finanční. Vzhledem k tehdy šíleně nesmyslnému způsobu vyplácení stipendia jsem
si založil účet u Banco Santander a hned
se dostal do mínusu pro nedostatečný finanční zůstatek, což mně, který už první den pochopil, že celý pobyt bude spíše
dietní ozdravnou kúrou než procházkou
po španělských tapas barech, na náladě
nepřidalo. Každopádně po třech týdnech konečně přišly peníze z OU a já
mohl navýšit svůj přídělový systém tak,
že jsem celkově po 5 měsících pobytu
zhubnul jen osm kilo… A když se teď podívám do zrcadla, tak si říkám, že bych
se tam asi měl na chvíli vrátit.
Co se týče režimu dne, tak problémem nebyly ani tak posunuté časy, jako
neexistující časy. Autobusy totiž ve Španělsku neměly jízdní řád. Takže jsem
každé ráno přibližně kolem deváté přišel na zastávku a čekal, někdy minutu,
někdy deset nebo i dvacet. Často se se
mnou do řeči dala nějaká babička, takže
to samotné čekání ubíhalo, ale pro mou
německou mentalitu to bylo hrůzostraš-
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né. Představa, že já, který vždy chodí
alespoň s pětiminutovým předstihem,
přijedu do školy pozdě, mě ničila, takže se často stávalo, že jsem byl ve škole
i o hodinu dřív. Co kdyby náhodou. Nakonec jsem ale zjistil, že do školy chodí
pozdě úplně všichni a že tento systém
je daleko rozumnější než ten náš český,
protože autobusy prostě nemohou mít
zpoždění a cestující tak aspoň nemají
na co nadávat. Dnes je vše jiné. Každý
autobus vysílá signál GPS a na zastávkách jsou panely, které udávají zbývající
čas do jeho příjezdu. Dokonce si polohu
svého autobusu můžete vyhledat na internetu nebo v mobilní aplikaci.
Universidad de Málaga je relativně
mladá španělská univerzita, vždyť samotná Málaga se stala významným městem
až v průběhu druhé poloviny 20. století,
kdy se stala centrem turisty vyhledávané
Costa del Sol. I když byla založena až v roce 1972, dnes je to jedna z největších a nejvýznamnějších vysokých škol, má 13 fakult a dalších 5 univerzitních center a z hlediska bodového hodnocení patří k španělské špičce. Díky tomu všemu a své
výborné poloze přijímá každý rok téměř
1000 zahraničních studentů v rámci různých výměnných programů, takže není
nezvyklé, že ve třídě sedí 15 Španělů a 40
erasmáků, což sice dodává výuce multikulturní rozměr, ale na druhou stranu
komplikuje práci tamějším profesorům.
Snad proto zvolili takový přístup, kdy
nedělají rozdíl mezi španělským a zahraničním studentem, což je teda ve srovnání s povinnostmi, které mají erasmáci
na OU, pořádný záhul.

Navštivte Malágu a porozumíte
všem řečem
Právě pro zahraniční studenty pořádá
univerzita bezplatný měsíční kurz španělštiny, který pomáhá nejen začátečníkům. Ne nadarmo se říká, že Málaga je
jako Oxford, Cambridge, Yale a Harvard
najednou, protože když někdo rozumí
rodilému malagueño, tak už pak rozumí všude na světě. První měsíc jsem měl
pocit, že se lidé dorozumívají jen gesty
a blíže neidentifikovatelnými zvuky. Pak
jsem začal rozeznávat nějaká slovíčka, respektive jejich kořeny, neboť Andalusané
celkově neradi koncovky, a nakonec jsem
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Budova Filozofické
fakulty Universidad de Malága
je členěna do šesti bloků, které jsou
od sebe odděleny chodbou pod
širým nebem. Ta slouží
jako velká kuřárna.

Foto: Jan MLČOCH
zvládl dorozumět se na výbornou.
Co se týče samotné výuky, tak ta
probíhala na Filosofické fakultě, která
je spolu s několika dalšími umístěna
v kampusu Teatinos za městem. Jedná
se o velmi zajímavou budovu, je členěna do šesti bloků, které jsou od sebe
odděleny chodbou pod širým nebem,
takové zvláštní patio. Ta slouží jako jedna velká kuřárna, neboť ve Španělsku,
kde se ještě před několika lety kouřilo
i v posluchárnách při výuce a kde opravdu kouří téměř každý, se rozhodli omezit svobodu nerozumným zákazem
kouření na veřejných místech, univerzitu nevyjímaje. A tak zatímco u nás v Ostravě můžete potkat slovutné profesory,
docenty a doktory s doutníkem či cigaretou na chodbě nebo ve své pracovně,
v Málaze špičky španělské lingvistiky
pěkně stály před budovou a spolu se svými studenty diskutovaly zahaleny do nekonečného dýmu. No aspoň že jim nebyla
zima. (Pozn. redakce: u nás je to taky tak ...)
Systém výuky na univerzitě je pak
podobný tomu českému, zvlášť nyní,
po boloňské reformě. Za mého studijního pobytu jsme však každý předmět
měli nejméně 4x týdně jednu hodinu,
to znamená, že obsah učiva na zkoušku
byl výrazně větší než na OU. V životě
jsem nestudoval tak jako tam. Přečetl

jsem celou povinnou četbu všech mých
literárních předmětů – navíc jsem měl
jen dějiny hudby – a opravdu se studiu
věnoval. Od té doby jsem také náročnější na své vlastní studenty a vím, že pokud
se kladou velké, ale rozumné požadavky,
studentům to víc prospívá. Prakticky
tam neexistují volné hodiny, teda pro
studenty, protože ti mají výuku buď
dopoledne od 9 do 14, nebo odpoledne
od 15 do 19 hodin. Zbytek času věnují
samostudiu ve studovně, neustále přeplněné, nebo v knihovně, která je také
součástí kampusu. Byl jsem překvapen
množstvím přečtené sekundární literatury a prací, které studenti museli ve Španělsku zvládnout a popravdě co řekl učitel, to se do další hodiny udělalo. No asi
jsem byl divný ročník. Co se týče úvazku
učitelů, tak ti učí maximálně dva, v horším případě tři předměty za semestr, což
se samozřejmě projevuje v jejich citačním
indexu, ale hlavně je to vidět na kvalitě
výuky, protože student má před sebou
člověka, který se konkrétnímu oboru
dlouhodobě věnuje, publikuje v něm
a má dostatek konzultačních hodin.
Zároveň je velmi zajímavé, že pokud
je někdo začínající učitel, nikdy nevede předmět sám, ale sdílí ho se zkušenějším kolegou do té doby, než získá
potřebnou erudici. Doktorandy jsem
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JAK TO CHODÍ NA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
nikdy učit neviděl. Jejich čas je věnován
studiu, vědecké práci a případným návštěvám zajímavých přednášek.
Za nesporně výhodnou vlastnost
španělského vzdělávacího systému
považuji tzv. „puentes“, tedy systém
automatického volna, kdy v případě,
že připadá státní svátek na úterý nebo
čtvrtek, je samozřejmě volno i v pondělí nebo pátek. A že těch svátků bylo.
Jen v letním semestru to máte asi deset
dní volna. Tento čas jsem pak spolu s víkendy věnoval cestování, které mi můj
skromný rozpočet dovoloval. Podíval
jsem se do Granady, Sevilly, Cádizu
nebo Córdoby, a protože jsme vždy jeli
jako školní exkurze, dozvěděl jsem se zároveň velmi užitečné a podrobné informace o navštívených místech.
Jednoznačně největším lákadlem
Málagy je noční život. Ačkoliv nepatřím mezi ty, kteří každou středu, pátek
a sobotu tráví na Stodolní, byl jsem vždy
ostravským patriotem a fenomén této
ulice jsem dost intenzivně vnímal (někdy
víc, než jsem dokázal snést). Byl jsem
hrdý na to, že Ostravu konečně proslavilo něco jiného než uhlí, hutě a smog. Až
do chvíle, než jsem poznal, že jestli naše
město má ulici jen jednu, tak celá Málaga je vlastně taková jedna velká Stodolní. Je šílený rozdíl mezi Málagou ve dne
a Málagou v noci. Tam, kde to za světla
vypadá opuštěně, se v noci objeví řada
klubů a diskoték a prakticky stejný počet lidí je venku ve dne i v noci. Možná
si říkáte, jak je možné, že člověk, jehož
týdenní rozpočet na útratu nepřesáhl
10 euro (doutníky nepočítám), dokázal
chodit ven pařit. Nevím, jak to funguje
dnes, řadu diskoték a klubů už zrušili,
ale za dob mých studií postávaly venku před kluby „dohazovačky“. Většinou
krásné blonďaté holky, nezřídka cizinky, které Vás zvaly právě do toho jejich
jediného baru. Tam vám na uvítanou
nabídly nějaké to chupito gratis a předpokládaly, že tam zůstanete, budete
se bavit a hlavně konzumovat. Jak moc
se tyto dámy mýlily, zjistily až poté, co
jsme s multikulturní skupinou přátel asi
měsíc vymetali různé bary a diskotéky
a „utratili“ právě jen za to jedno jediné
chupito zdarma. Často jsem se vracel
za svítání a v lehce podroušeném stavu,

Katedrála La Manquita
Foto: Jan MLČOCH
ale hlavně ani o jeden cent chudší...
Dnes je to již zakázáno, ale za mě existoval ještě fenomén „botellón“. Jednalo
se o hromadnou, více či méně řízenou
ožírací akci, kdy město za peníze všech
daňových poplatníků nechalo zavřít
nejdelší ulici v centru (Paseo del Cura),
instalovat mobilní toalety, které nikdy
nestačily, a od půlnoci do tří do rána
za asistence obecní policie, která dohlížela na to, aby alkoholu holdující mládež
nikdo zbytečně nerušil, a dobrovolníků
z Červeného kříže, kteří sem tam odvedli nějakou intoxikovanou dívku, nechali
nerušeně se opíjet mladé, zhusta nezletilé lidi. No, nemusím vám barvitě popisovat, co vše se za ty tři hodiny (podotýkám
třikrát týdně: čtvrtek, pátek, sobota) dalo
stihnout a jaké zvuky se linuly z přilehlého parku, který je zapsán jako významná
kulturní památka Španělska.
Nechci, aby to vypadalo, že na naší
partnerské univerzitě se jen pije nebo
paří, ale je to jeden z aspektů, které
rozhodují o konečné destinaci našich
adeptů na studijní pobyt Erasmus.
Jako koordinátor Erasmu na katedře
romanistiky se často setkávám s obavami obou stran, studentů i mých kolegů,
jestli je takový studijní pobyt prospěšný.
Z dříve bezpodmínečného „ano“ jsem
pomaličku přešel na „ano, ale…“. Není
pochyb o tom, že pobyt dvaadvaceti-

letého člověka zocelí, naučí jej dostat
se z různých situací a především ho
neskutečně osamostatní. Na druhou
stranu záleží však na každém jednotlivci, jak s takovou výzvou, jakou je studijní pobyt v zahraničí, naloží. Stávalo
se nám totiž, že se na katedru po semestru vraceli studenti jako „vírgenes“
– tedy nepolíbení španělštinou. Když
jsme se dotazovali, čím to, tak téměř
vždy se nám dostalo stejné odpovědi.
Na přednáškách rozuměli, písemnou
zkoušku nějak napsali, nakupovali
v supermarketu a po zbytek času se dorozumívali anglicky. Ano, čtete dobře.
Ve Španělsku anglicky. Právě multikulturnost programu Erasmus, kdy
se v ročníku potkají Francouz, Ital, Čech
a Polák, jako v mém případě, způsobuje, že často lidé sáhnou po angličtině,
která se bohužel proměnila v jakousi
novodobou lingua franca celé planety.
A španělština šla k šípku. Abych se tomuto vyhnul, zavedl jsem dvě věci. Jednak pravidlo, že v naší „partě“ se bude
mluvit zásadně španělsky, ať už to bylo
s jakýmkoliv přízvukem či chybami,
a jednak jsem se snažil najít skupinu
španělských přátel. Samotní Španělé
jsou sice otevření, kamarádští a milí,
ale s erasmáky se obecně moc nebaví.
Hledal jsem tedy, kam se upíchnout.
Má přirozeně plachá povaha mi dlouho
nic neumožňovala, ale nakonec jsem
sebral odvahu a napsal email do univerzitního sboru. Jaká byla radost, když
jsem dostal pozitivní odpověď, strávil
s nimi řadu zkoušek a dokonce s nimi
zpíval pár koncertů. Přátelství, která
jsem si vytvořil v Orfeón Universitario
de Málaga, trvají dodnes. V červenci
roku 2008 jsem byl slavnostně jmenován čestným členem tohoto tělesa
a v roce 2010 jsem se svým ostravským
sborem podnikl s Orfeónem turné.
Erasmus pobyt je fajn, nevím, zda
se mi podařilo vylíčit, jak to chodí na naší partnerské univerzitě,
ale snad jsem čtenáře nalákal k tomu,
aby se přihlásil do každoročního výběrového řízení. Volných míst ve Španělsku máme dost, a i když to nikde
není tak „perfehto” a „ehtupendo“ jako
v Málaze, určitě to bude stát za to.
Jan MLČOCH
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Středověký člověk v Ostravě
Koncem 40. let si známý literární historik Ernst R. Curtius stěžoval, že pro
středověk stále neexistuje to, čím je klasická filologie pro antický starověk – tj.
jeden akademický obor, který by sdružoval přístupy a poznatky různých disciplín – filologie, historie, dějin umění,
dějin literatury, filosofie atd. „Kontakty
mezi středolatinskými filology, historiky scholastiky a historiky politických
dějin jsou ovšem velice skrovné. Středověk je takto rozparcelován na speciální
obory, jež se vzájemně nedotýkají. Neexistuje žádná obecná věda o středověku
… Středověká kultura dosud nemůže být
popsána, protože její latinská literatura
je zatím nedostatečně prostudována.
V tomto smyslu je středověk ještě za našich dnů stejně temný, jak se jevil – falešně – italským humanistům.“ (Evropská
literatura a latinský středověk, Praha
1998, s. 24-25)
V průběhu dvacátého století bylo
toto Curtiovo desideratum naplněno a mezi historickými disciplínami se konstituovala medievistika jako
interdisciplinární výzkum středověku.
Podobným směrem vykročili nedávno
i badatelé z Filozofické fakulty Ostravské univerzity zabývající se zkoumáním
tohoto období lidských dějin. Vzniklo
tak Centrum pro studium středověké
společnosti a kultury – Vivarium, které

sdružuje badatele a badatelky z různých
kateder naší fakulty. Jednou z činností
tohoto centra je i pořádání medievistických akcí, přednášek a kolokvií – pod
jeho záštitou se také 12. září tohoto roku
uskutečnilo kolokvium Středověký člověk: poznání a svět. Oproti loňskému
kolokviu, na kterém zazněly příspěvky
z historie, dějin umění i filologie, bylo
letošní kolokvium věnováno spíše filosofii a kulturním dějinám.
Na kolokviu nejprve vystoupili tři doktorandi naší katedry filosofie. První z nich,
Mgr. Jana Horáková, se ve svém příspěvku zaměřila na jednu z fází tzv. maimonidovských kontroverzí, v nichž středověcí
židovští intelektuálové zkoumali mimo
jiné i to, jak sloučit dědictví řecké filosofie
s judaismem, resp. důraz na rozum s důrazem na tradici, konkrétně na diskusi mezi
Judou ibn Alfakarem a Davidem Kimhi.
V dalším příspěvku představil Mgr. Jakub
Varga v rámci diskuse o pojmu pravdy propoziční sémantiku středověkého filosofa
Waltera Burleyho, přičemž v ústředí zájmu
stála jeho kontroverzní koncepce reálných
propozic. Mgr. Lukáš Lička se následně
zaměřil na františkánského myslitele Petra
Oliviho, jeho teorii smyslového vnímání a jeho kritiku arabské optiky, která
byla ve druhé polovině třináctého století na vznikajících univerzitách latinské
Evropy populární disciplínou.

Na kolokviu dále vystoupili tři významní badatelé z jiných českých pracovišť. Docent Daniel Heider z Jihočeské univerzity překročil hranice
středověku a věnoval svůj příspěvek
diskusím o povaze smyslového vnímání
ve druhé scholastice, zvláště u Francisca
Suaréze. Doktor Martin Celhoffer z Masarykovy univerzity svůj příspěvek věnoval premoderní teorii hudby, tedy
musice jakožto jednomu ze svobodných
umění, a představil spor mezi pythagorejci a aristoxenovci. Doktor Pavel Blažek z Filosofického ústavu Akademie
věd ve svém příspěvku se skandálním
názvem Zhovadilé způsoby se zaměřil
na „Islámská manželství očima středověkých cestovatelů“. V ústředí jeho
zájmu stály především islámská polygamie, konkubinát a institut rozvodu.
Tečkou za celou akcí byl příspěvek doktorandky ostravské katedry dějin umění
Mgr. Michaely Bortlové, který se zaměřil na „proměny ikonografie a zobrazování legendy sv. Benedikta z Nursie
ve středověkém umění a kultuře“.
Celým kolokviem posluchače i vystupující provázel jako moderátor ředitel centra Vivarium, docent Marek
Otisk.
Jakub VARGA a Lukáš LIČKA,
doktorandi FF

Jak se psychoanalytici nebojí mluvit
o ženské sexualitě

I studenti Ostravské univerzity mohou být přítomni na konferenci a přemýšlet nad tabu, která může ženská sexualita
stále vyvolávat. Měl jsem možnost zúčastnit se velmi podnětných přednášek nejvýznamnějších českých psychoanalytiků, které zazněly v období od 11. do 13. září letošního
roku na 21. ročníku Psychoanalyticko-psychoterapeutického
sympozia v Opočně.
V příspěvcích se odborníci věnovali různým pohledům
na ženskou sexualitu. Doc. MUDr. Václav Mikota, CSc.,
položil otázku nám všem už v názvu svého příspěvku: Dá
se věřit mužům-psychoanalytikům, že jsou schopni pochopit ženskou sexualitu? Jeho čtyřicetiletá praxe a dennodenní
kontakt s tímto pikantním tématem přinesl velmi komickou
odpověď: „Čím víc o tom mluvím a přemýšlím, tím více se mi
to zdá složitější,“ prohlásil V. Mikota.
Další příspěvky byly poutavé nejen obsahem, ale i skladbou přednášejících. Vystoupili mimo jiné PhDr. Michal Še-
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bek, doc. PhDr. Kocourková, Mgr. Lucie Lucká a další. V jejich projevech se objevila témata jako ženská homosexualita,
sexuální fantazie v párovém vztahu a feminismus. Ve velmi
podnětných kasuistikách přišlo na řadu zneužívání a vývoj
masochistického charakteru. Nechybělo také téma závisti
penisu u žen, které je od dob S. Freuda stále kontroverzní
a vyvolává velmi silné emocionální reakce.
Velkým přínosem byla možnost s kaž-dým přednášejícím
se setkat ještě ve workshopech, kde se dané téma probíralo
doslova až na dřeň. Třídenní symposium v Opočně probíhá
každý rok a sám za sebe ho studentům psychologie mohu jen
doporučit. Jde nejen o zajímavé informace z oficiální části
programu, ale i o osobní setkání s odborníky, kteří celý svůj
život zasvětili vyzvedávání drahocenného materiálu z hlubin
klientovy duše.
Vladimír SÁCKÝ,
student FF
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Výroční konference Britské společnosti pro dějiny vědy
Univerzita St Andrews – Skotsko
3.–6. července 2014

Pokud jste se chtěli zúčastnit letošní pravidelné výroční konference
The British Society for the History
of Science (BSHS), museli jste se
vydat do Skotska, do přímořského
středověkého města St Andrews.
Již samotná cesta vlakem z 50 km
vzdáleného Edinburghu přes most
Firth Rail Bridge (jeden z technologických zázraků konce 19. století),
klenoucí se přes záliv Firth of Forth,
pokračující dále podél rozeklaného mořského pobřeží, lemovaného
zelenými pastvinami do Leuchars
a odtud pak autobusem do St Andrews, připravila úchvatnou předehru čtyřdennímu celosvětovému
setkání téměř 180 členů společnosti,
historiků, vědců, profesorů a postgraduálních studentů.
Hostitelem konference byla nejstarší skotská univerzita, založená
v roce 1413, která se kromě svého stáří pyšní také tím, že zde, v útrobách Aleš Materna s profesorem Henry Kreuzmanem, děkanem College of Wooster,
starobylých chodeb a přednáškových Ohio, USA.
		
Foto: archiv autora
sálů, uvnitř univerzitních budov, často jako vystřižených z filmů o Harry
Potterovi, prožívali své studijní roky
(a také první lásky) mnohé významné osobnosti moderní doby – právě
zde se poprvé potkali princ William
a jeho manželka Kate Middleton, vévodkyně z Cambridge; čestný doktorát v St Andrews obdržela např.
manželka amerického prezidenta
a někdejší americká ministryně zahraničí Hillary Clinton. Není to však
jen prostředí univerzity, které dotváří středověký ráz města; charakteristický kolorit ilustrují také ruiny jedné z nejstarších skotských katedrál
a torzo hradu, nacházející se na úpatí
mořského pobřeží, poblíž pláže a rybářského přístavu, posetého desítkami malých rybářských člunů, čekajících na příliv, aby mohly vyrazit na
svou každodenní cestu za úlovky. St
Andrews má i jinou, současnější tvář;
jen pár metrů od moderních budov
univerzity, kde probíhaly přednášky
Foto: Aleš MATERNA
(Gateway Building, Medical Sciences Univerzita v St Andrews 				
Building), se nachází nejstarší golfové hřiště na světě a muzeum golfu,
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Výroční konference Britské společnosti pro dějiny vědy
Univerzita St Andrews – Skotsko
3.–6. července 2014

rajské zákoutí pro mnoho milovníků
tohoto sportu a často nedosažitelný
sen pro množství jiných; legendární
golfové hřiště, kde pokud máte štěstí
(jako jsem ho měl já), můžete klidně
narazit na skotského Jamese Bonda,
herce Seana Conneryho, ale dle místních studentů a profesorů i na mnoho dalších hollywoodských celebrit,
kterak se na heboučkém trávníku
snaží golfovou holí trefit míčkem do
jamek, rozesetých po hřišti.
Organizační výbor konference,
který s úžasným entuziasmem koordinovala Aileen Fyfe (University
of St Andrews) s pomocí usměvavé
programové koordinátorky Jennifer
Rampling (Princeton University),
„cool“ ředitele výboru Bena Marsdena (University of Aberdeen) a mnoha dalších pomocníků (Lucy Santos,
Sam Robinson, Jia-Ou Song, Malcolm Noble, Alice White, Sebastian
Kroupa), přichystal zcela jedinečný
mix vědeckých přednášek, diskusí
o historii a současnosti vědy či postgraduálních workshopů, provázaný
s poznáním (Museum of St Andrews,
Scientific treasures of the University of St Andrews Library, Tour of the
Bell-Pettigrew Museum of Natural
Hisory) a společenskou zábavou (St
Andrews Brewing Co. Brewpub),
okořeněnou delikátním jídlem (Conference dinner), omamným pitím
(Whiskey tasting) a magickým tanečním večerem (Ceilidh) v podání
čtyřčlenné mužské hudební skupiny,
vystupující v tradičních skotských
sukních.
Úvodního slova otevíracího plenárního zasedání se ujal prezident
BSHS profesor Hasok Chang (University of Cambridge), profesorka
Sally Shuttleworth (University of
Oxford) představila ve své přednášce
viktoriánskou vizi „National Health
is National Wealth“. V dalších dnech
přinesly přednášky mnoho nových
poznatků o osobnostech a vědcích,
kteří se věnovali alchymii, chemii,
medicíně, astronomii, botanice či
historické geografii (mj. Brunschwig,
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Thurneisser, Duhamel du Monceau,
Airy, Squire, Gordon), a jako střípky
v obrovské barevné mozaice novověké vědy pomáhali svými výzkumy
rozšiřovat obzory lidského poznání.
Velmi přínosné byly prezentace
o alchymistických laboratořích, observatořích a kabinetech kuriozit,
o výzkumu pacifických objevitelských výprav (lodě Terror a Erebus)
či aplikaci viktoriánských zdravotních reforem v Royal Navy v letech
1880–1910. Zajímavá byla analýza výzkumů o technologické konvergenci,
která byla zásadní pro telegrafní spojení mezi severní Amerikou, Irskem
a Británií v letech 1850–1866, prezentace o práci astronomů v královské
observatoři Greenwich na konci 19.
století, o vlivu vídeňské větve Rothschildovy rodiny na průmysl v Rakousko-uherské monarchii, stejně
jako o experimentech v britské zemědělské vědě ve 20. století. Velké diskuse vyvolaly fascinující příspěvky
k rozvoji britského systému elektrických dodávek, k výstavbě britských
silničních staveb a železničního propojení britských měst v průběhu 20.
století, nebo k vývoji prvních počítačů a obavách veřejnosti ze zavádění těchto technologických novinek,
zpestřené audio a video ukázkami ze
starých filmů či přenosů rozhlasového vysílání.
Přednášek v mnoha rozličných
blocích bylo opravdu hodně, takže
bylo třeba vybírat. Poslední den konference tak patřily k vrcholům mého
subjektivního výběru prezentace
o medicínském a technologickém
vývoji přístrojů pro hluchoněmé,
o vědeckém managementu v práci,
zaváděném americkým průmyslníkem Charlesem Bedauxem, o vývoji
a rozsahu psychologického testování
v britské armádě po 2. světové válce,
především ale úžasná rekonstrukce
pracovních metod Isaaca Newtona,
abstrahovaná z jeho dochovaných
ručně psaných manuskriptů o alchymii, theologii a starověké historii,
nebo objevná prezentace o zrodu Ev-

ropské vesmírné agentury a závodech
v dobývání vesmíru mezi západními
zeměmi a zeměmi východního socialistického bloku v době studené
války.
Nechybělo ani několik doktorských workshopů a speciálních kulatých stolů a mítinků, stejně jako
představení
nového
prezidenta
BSHS, profesora Gregory Radicka
z University of Leeds.
Není v lidských silách vidět vše.
Otázky zůstávají. Mnoho však bylo
vysvětleno,
mnoho
naznačeno,
spoustu toho zbývá objevit, nalézt,
prokázat a potvrdit. Tak jako Firth
Rail Bridge spojuje dvě části mytického Skotska v podobě záblesku invence geniality, snažící se překlenout
prostor a čas, tak i čtyřdenní setkání vědců a odborníků v St Andrews
představilo různé světy a mikrosvěty
vědeckého poznání a spojilo historii a moderní současnost vědy v jeden harmonický celek. BSHS se tak
představilo jako živý organismus,
vědecký orchestr, zastřešující snahu
odborníků a badatelů o hlubší historické poznání jevů a zákonitostí, jež
vede k utváření moderní vědy. Konference se stala i příležitostí k výměně názorů a poznatků o způsobech
a metodách vědecké práce, kromě
vědeckého charakteru však přinesla
i „obyčejné“ příběhy neobyčejného
lidského souznění a jako pavoučí síť
dokázala propojit prostor a čas v jedinečné místo lidského přátelství,
radosti ze života a účelné vědecké spolupráce. V souladu s mottem
města St Andrews, které má vepsáno
ve svém erbu – „Dum spiro, spero“
(„Dokud dýchám, doufám“) – věřím
a doufám také já, že to vše bude pokračovat i v budoucnu, a lze se tedy
těšit na další výroční konferenci, která se bude v létě 2015 konat ve Walesu
na univerzitě ve Swansea.
Aleš MATERNA,
doktorand FF
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Polský spisovatel Pawel Smoleński
představil knihu Izrael už se nevznáší
Patří k dobré tradici naší
Filozofické fakulty zvát si
známé a významné osobnosti z oblasti vědy, kultury, politiky a dalších sfér,
aby se cestou dialogu podělili se studenty a pedagogy
o své názory na mnohdy
ožehavá současná témata
nebo obeznámili akademickou obec s mimořádnými badatelskými počiny.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
v této potřebné a prospěšné
linii dále pokračuje. 7. října
otevřela přednáškou předního polského spisovatele a publicisty, nositele řádu Polonia
Restituta za zásluhy o Polskou republiku, Pawla Smoleńského, nový přednáškový
cyklus s názvem „Osobnosti
dneška,“ který volně navazuje
na cyklus „Setkání s osobností,“ založený a více než dvacet
let vedený bývalou děkankou
Filozofické fakulty OU doc.
PhDr. Evou Mrhačovou, CSc.
Pawel Smoleński za éry
komunismu publikoval v samizdatu a v exilovém časopise Kultura vycházejícím v Paříži. Od roku 1989 působí jako
reportér deníku Gazeta Wyborcza. Je
autorem těchto reportážních knih: Pochówek dla rezuna (Pohřeb banderovce,
2001) pojednávající o komplikovaných
polsko-ukrajinských vztazích, za kterou
obdržel Cenu polsko-ukrajinského smíření. Diktátorským režimem Saddáma
Husajna a iráckou nadějí na normální
stát bez dohledu mezinárodních vojsk se
zabývá v knize Irak. Pieklo w raju (Irák.
Peklo v ráji, 2004), oceněné Cenou Kurta
Schorka. V díle Bedzies wisiol za cosik.
Godki podhalańskie (Budeš viset za límec. Pohlanské rozprávky, 2010) vzdává
svébytný hold tvrdým horalům z Tater,
partyzánům, pašerákům a horolezcům.
Za soubor reportáží Izrael juź nie frunie
(Izrael už se nevznáší, 2006) získal prestižní reportérskou cenu Beaty Pawlak.

O Izraeli pojednává i Smoleňského poslední kniha Balagan. Alfabet izraelski
(Bordel. Izraelská abeceda, 2012).
A znepokojující otázky kladené v knize Izrael se už nevznáší byly tématem
přednášky publicisty Pawla Smoleńského v novém cyklu „Osobnosti dneška“
Stát Izrael vznikl ze snů, nadějí
a strachu. Pawel Smoleński hledá prostřednictvím své knihy odpovědi na tyto
problémy: Podařilo se v „zemi zaslíbené“
vytvořit skutečný stát, který je obýván izraelským národem, nikoliv jen Židy? Jak
si rozumí Židé z východní Evropy, jejichž
rodiny zažily holocaust, s „černými“ Židy
z Jemenu, Maroka, Etiopie? Je možné,
aby Izrael přežil v arabském „moři“? Jak
intifády ovlivnily situaci v Izraeli i Palestině. Dokáže Izrael vyřešit konflikt mezi
judaismem a světským státem? Jako

citlivý pozorovatel se Pawel Smoleński dotýká samé
podstaty dnešního Izraele.
Dvacet jedna reportáží vznikalo v letech 1996–2005, výjimku představují reportáže
Jehuda a Ahmed II, které
byly napsány v roce 2011.
Každá reportáž presentuje
svébytnou osobnost a její
příběh. Příběhy jako zrcadlo odrážejí určité aktuální téma, problém, skrývají
otázky. Kapitoly knihy zachycují Izrael i Palestinu
v obtížném období, po úmrtí dlouholetého palestinského vůdce Jásira Arafata,
a v době, kdy hnutí Hamás
přebíralo kontrolu nad pásmem Gazy, odkud byli v roce
2005, na základě rozhodnutí
premiéra Ariela Šarona, evakuováni izraelští osadníci.
Jak dodává sám autor, v roce
2005 se zdálo, že mír je dosažitelný v krátkém čase. Řešení konfliktu se však opět
rozplynulo v nedohlednu.
Na tomto bouřlivém pozadí
představuje Smoleński sugestivně stále platné paradoxy a traumata dnešního
Izraele a jeho nejistou budoucnost. Podařilo se mu proniknout k lidem z nejrůznějších vrstev izraelské i palestinské
společnosti. Příběhy jsou vždy založeny
na osobním setkání, představují konkrétního člověka. Autor si velmi pečlivě
vybíral. Racionální psycholožku, která
věří na jeruzalémský syndrom, pouličního žebráka, bývalého vojáka sloužícího
v Hebronu, chasida z ortodoxní rodiny,
slavného režiséra Ariho Folmana, arabského obchodníka z Jeruzaléma, někdejšího tajemníka z kibucu, atd.
Úvod knihy končí ve chvíli, když izraelští vojáci evakuují židovské osadníky
z pásma Gazy a jeden důstojník vypráví
autorovi příběh. Když Mojžíš vedl izraelský lid z egyptského zajetí, jednoho
dne se mu zjevil Bůh. Zeptal se Mojžíše,
kterou část světa pro svůj lid chce. Od
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Polský spisovatel Pawel Smoleński
představil knihu Izrael už se nevznáší
mládí koktavý Mojžíš začal „Kanaaa…“.
Hospodin koktu přerušil: „Dobře, dostaneš Kanaán. To bude Země izraelská,
Erec Izrael. Kanaaadu, Pane, chci Kanadu, zapřísahal Mojžíš. Příliš pozdě.
Některá rozhodnutí nemůže zrušit ani
Všemohoucí. Tak se stala zemí zaslíbenou i prokletou, jedinou svého druhu
na celém světě.“
Smoleńského styl připomíná styl
Amose Oze, jeho kniha je stejně plná
vnitřního zápalu a přitom poetická,
místy humorná a filozofická. Český
překlad vychází z třetího polského vydání z roku 2011. Autor nezasahoval do
dříve publikovaných textů, pouze připojil dva výše zmíněné příběhy.
O kvalitách P. Smoleńského se vyjádřil Etgar Keret, izraelský spisovatel,
který o něm říká: „Pawel Smoleński
má oči reportéra, mozek vědce a srdce
básníka. Tato zvláštní anatomie rodí
výjimečné texty, které dalece přesahují
běžnou novinařinu.“

Své pověsti znamenitého publicisty i poutavého vypravěče dostál Pawel
Smoleński i na půdě Filozofické fakulty.
Po krátkém představení své knihy načrtl situaci v dnešním Izraeli, kde je velmi
složitě strukturována společnost., ale i Palestinec se může stát předsedou knesetu
(parlamentu) nebo premiérem. Věnoval
se především otázce konzervativních Židů,
chasidů a naznačil paradoxnost jejich postavení. Neuznávají stát Izrael, protože
vznikl jako světský stát, nikoliv jako dílo
Mesiáše, na kterého stále čekají. Proto
obvykle nenastupují do armády, která je
povinná pro obě pohlaví. Pokud nastoupí, vznikají problémy (kontakt se ženami,
atd.). Jejich hlavní činností je studium Tóry
a dalších náboženských textů. Nepracují,
protože tato jejich činnost byla již ve starověku považována za nejvyšší a nejhodnotnější konání pro muže. Přesto pobírají,
jako sociálně slabí, od světského státu
podporu, což tento velmi zatěžuje. Dříve
se nezúčastňovali veřejného politického

života, nechodili např. k volbám, což bylo
hodnoceno jako negativum. Nyní volí
a problémy narůstají. Nenávidí Araby, nechtějí jim v ničem ustupovat, nedovedou
mezi nimi diferencovat. Byli zásadními
odpůrci opuštění pásma Gazy, organizovali
velké veřejné protesty, vedeni svými konzervativními rabíny. Mezi osadníky, kteří
odcházeli a opouštěli své domky, zavedené
farmy, atd., bylo mnoho těch konzervativních.
Ve státě narůstá demografický problém, protože konzervativní Židé ve shodě s přikázáními Boha neomezují porodnost a jejich
rodiny jsou mnohačetné (10 i více dětí).
V průběhu přednášky zodpověděl Pawel Smoleński četné dotazy studentů,
tlumočené překladatelkou paní Michalou
Benešovou. Vymezené dvě hodiny zdaleka nestačily osvětlit všechny problémy,
kterými současný Izrael prochází. Téma
studenty i přítomné pedagogy oslovilo
a Pawla Smoleńského i jeho překladatelku odměnili bouřlivým aplausem.
Ludmila NESLÁDKOVÁ

Inaugurace jako večírek Setkání děkanů netradičně
pro studenty
u vysoké pece
Staronový děkan Filozofické fakulty prof. Aleš Zářický bude 12. listopadu už podruhé slavnostně jmenován děkanem FF OU. Této příležitosti chce využít
také k setkání se studenty i pedagogy fakulty.
Jedním z mnoha pozitiv prof. Zářického je jeho otevřenost
vůči studentům, pedagogům, kolegům. Své jmenování pojal také jako vynikající příležitost potkat se v neformálním
prostředí Dolu Michal s kolegy a studenty fakulty.
Po slavnostní inauguraci je proto připravený bohatý program. Od 18. hodiny začíná neformální část slavnostního
dne, kdy před sedmou hodinou vystoupí česko-polská
písničkářka Beata Bocek, kterou v pozdějších hodinách
vystřídá rožnovská punk-rocková kapela Telefon. Bývalá
řetízková šatna se promění v taneční sál, rozhodně se bude
oslavovat, zpívat a hlavně tančit.
Pro hosty budou připraveny bary s nápoji, k dispozici
bude také restaurace s teplou kuchyní. Vstup na akci je zdarma, kapacita míst je ovšem omezena a organizátoři nemohou zaručit, že se dostane na každého. Pro zájemce je proto
nutná registrace, o jejímž způsobu budete včas informováni
na facebooku, webových stránkách fakulty nebo e-mailem.
Nela PARMOVÁ
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Inaugurace děkana je zcela výjimečnou událostí i díky přítomnosti celé řady osobností včetně děkanů Filozofických
fakult České republiky. Mezi pozvané hosty slavnostního
ceremoniálu patří také významná postava ostravské podnikatelské sféry Jan Světlík, generální ředitel společnosti Vítkovice Holding, a. s. Jan Světlík na oplátku nabídl prostory
zámečku k setkání členů Asociace děkanů FF ČR, kde s nimi
bude rokovat o možnostech spolupráce a propojování zájmů
vysokých škol s privátní sférou. FF OU patří k jedné z mála
fakult, která už dlouhodobě spolupracuje a nalézá společné
průsečíky se zájmy společnosti Vítkovice Holding zejména
v oblasti památkové péče, vzdělávání a popularizace vědy
a techniky. „Očekávám, že generální ředitel Jan Světlík bude
ostatní členy motivovat k podobné spolupráci a přinese návrhy, jak konkrétní nápady uplatnit v praxi,“ přiznal prof.
Zářický. Setkání je další významnou příležitostí, jak rozšířit
působnost vysokých škol a představit společné vize.
Součástí programu je také prohlídka nově otevřeného
Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic, který je dokladem,
že vědeckopedagogická činnost je společným zájmem obou
zdánlivě neslučitelných sfér.
Nela PARMOVÁ
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ZAŽÍT OSTRAVU JINAK

sousedská slavnost à la Malá Kodaň
Zažít Ostravu jinak, pod tímto názvem již druhým rokem
pořádalo multižánrové centrum Cooltour sousedskou
slavnost, která má za cíl oživit veřejný prostor a alespoň
na jeden den netradičním způsobem oživit ulice v centru města, konkrétně od Masarykova náměstí, okolo kostela svatého Václava až k nábřeží Ostravice. Do letošního
ročníku se aktivně zapojili i studenti katedry sociologie
(2. ročník oboru Management v neziskovém sektoru), kteří pro návštěvníky připravili mnoho různých překvapení.
Mimo sportovních aktivit pro děti (dětská atletika, skákací hrad, trampolína) připravili studenti i hry (chytání
rybiček) a kolo štěstí. Také pro návštěvníky připravili oblíbenou kulinářskou specialitu katedry sociologie – Curry
Wurst. Město se během dne pozvolna proměnilo ve veřejný prostor kultury, tance, workshopů, domácího jídla,
hudby a také sportu. Hlavní myšlen- kou tohoto rodinného odpoledne bylo otevřít na jeden den ulice v centru
města lidem, vrátit do nich veřejný život a to, co mají lidé
rádi. Také samotní návštěvníci se mohli do veškerého dění
aktivně zapojit. Na „blešáku“ mohli např. prodávat, směnit anebo i darovat své nepotřebné věci. Ti z návštěvníků,
kteří si troufli něco uvařit, mohli na akci své jídlo prodávat
nebo je jen rozdávat návštěvníkům.

Stánek s Curry Wurst 		

Foto: archiv autora

Kladné ohlasy na prezentaci aktivit našich studentů nejen
z řad organizátorů, ale hlavně návštěvníků akce jsou pro nás
výzvou zapojit se do dalšího ročníku slavnosti.
A proč podtitul „Malá Kodaň“? Kodaň je totiž vzor města,
které je nejvíc laskavé k životu svých obyvatel, proto se stalo
inspirací organizátorů pro pořádání letošního ročníku.
René GERMAN, student FF

Dotkněte se vědy
Připadá-li vám představa středověké písařské dílny v prostorách
supermoderního nákupního centra surrealistická, pak se přijďte
podívat 1. listopadu od 14 hodin
do OC Nová Karolina, kde se vám
nabídne tento nevšední pohled.
Nová Karolina se v rámci festivalu Týden
vědy a techniky na jeden den promění
v jakýsi jarmark vědy. V jednotlivých
stáncích můžete nahlédnout pod ruce
vědců, doslova si vědu ohmatat, prohlédnout, poslechnout, vnímat ji všemi smysly.
Motto letošního ročníku zní „Dotkni
se vědy“ a Filozofická fakulta Ostravské
univerzity také v duchu tohoto motta
připravila i svůj doprovodný program.
Katedra slavistiky a Katedra dějin umění a kulturního dědictví zvou všechny
věkové kategorie. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet psaní husím brkem
v improvizovaném skriptoriu, pro zájemce jsou připraveny ukázky faksimilií středověkých rukopisů, iluminované
iniciály a miniatury. O jejich významu
ve středověkém umění si můžete pohovořit s dr. Danielou Rywikovou, která
se naukou o námětech ve výtvarném
umění dlouhodobě zabývá. Katedra
slavistiky pro návštěvníky nachystala
netradiční (svato)stánek, kde nabídne

Foto: Daniela Rywiková
čaj ze samovaru a pochutiny slovanské
provenience. Doc. Irena Bogoczová
a dr. Igor Jelínek poodkryjí význam slovanských textů, pomohou identifikovat
jednotlivé slovanské jazyky a pohovoří
o jejich původu, proměnách a prolínání.
Od půl čtvrté se obchodním centrem
rozezní písně nejznámějšího ruského
písničkáře, herce a básníka Vladimira
Vysockého v interpretaci dr. Igora Jelínka z Katedry slavistiky. Kromě krátkého
koncertu a doprovodného programu
bude možné si prohlédnout také vybrané publikace vydané Filozofickou
fakultou, zejména vztahující se k Ostravě, její historii, průmyslu nebo architektuře. Ukázky budou jen malou
ochutnávkou z široké nabídky titulů
univerzitního knihkupectví na Mlýnské
ulici v Ostravě.

zvané Science Café nabízí v příjemné
atmosféře řadu zajímavých přednášek
z oblasti biologie, ekologie, jazykovědy,
filozofie a umění. Návštěvníci mají hlavně
jedinečnou možnost diskutovat s přednášejícími z řad Ostravské univerzity.
V přednášce pod názvem Krajina
jmen aneb příběhy skryté v názvech
míst se například vydáme po stopách zeměpisných a místních jmen
v moderní Ostravě a venkovských obcích
v Beskydech. V přednášce Vymírání jazyků jako fenomén moderní doby nám
autor přiblíží budoucnost některých
jazyků, proč dochází k jejich vymírání
a jak je možné tuto skutečnost zvrátit.
Celkem návštěvníky čeká 9 přednášek
a zajímavý doprovodný program. Kdo vydrží „běžet“ celý maraton, dostane kávu
a zákusek. V cíli však bude hlavně obohacen o řadu nových poznatků. Program
Science Café aneb maraton vědy
začíná v 10 hodin a potrvá nepřetržitě
Všechny příznivce vědy zveme také až do večera.
na cyklus přednášek, který je hlavním
Nela PARMOVÁ
programem Týdne vědy a techniky. Tak
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Na setkání absolventů příští rok se těším
Technická památka Důl Michal se druhým rokem stala místem setkání absolventů Ostravské univerzity v Ostravě.
Místo ověřené a pro tyto účely téměř
stvořené. Hned ve dvou sálech se konaly
koncerty a na chodbách a v bývalých hornických umývárnách vyrostly improvizované bary s širokou nabídkou míchaných
nápojů a piva.
Hosté měli dostatek prostoru i možností, jak strávit příjemný večer. Filozofická a lékařská fakulta si připravila zajímavý
program, budoucí lékaři nabízeli kurzy
první pomoci, přeměření tlaku a tuku.
Atrakce užitečná a zábavná pro řadu hostů
i samotné aktéry.
Filozofická fakulta zase pozvala na slavnostní křest kolektivní monografie Valašsko – historie a kultura a při té příležitosti
představila také další vydávané publikace.
Místnost v prvním patře ovládly valašské
písně, tradiční Beskyde, Beskyde v podání
posluchaček Fakulty umění a stoly se zaplnily pravými valašskými frgály.
Řetízkovou šatnou v přízemí se rozezněly tóny studentské hymny Gaudeamus
igitur, kterou si připravili studenti Pedagogické fakulty v čele se sbormistrem docentem Janem Spisarem. Po dvaadvacáté
hodině je vystřídala jazzová kapela Jamr’s,
která udržovala hosty v pohybu a dobrém
rozpoložení až dlouho do noci.
Nutno podoktnout, že organizace byla
zvládnutá na výbornou, opravdovou lahůdkou pak byla obě vystoupení Dana Bárty, který je zároveň také posluchačem prvního ročníku Přírodovědecké fakulty OU.
V úvodu večera se publiku představil
jako nadšenec a milovník vážek a společně s Alešem Dolným z přírodovědecké
fakulty uvedl přednášku o společné vášni.
Pojednání o vážkách z oblasti jihovýchodního Kalimantanu v Indonésii byla v jejich
podání vtipná a nekonvenční, doplněná
řadou fotografií. Dan Bárta se ukázal hned
v několika rolích – jako milovník vážek, vynikající hudebník a zpěvák a v neposlední
řadě i skvělý fotograf. Dokladem výše uvedeného je výpravná trojjazyčná publikace
Dana Bárty a Aleše Dolného Vážky Sungai
Wainu, kterou bylo možné na místě zakoupit a nechat podepsat od obou autorů.
Koncert s kapelou Illustratosphere byl
pak příjemným zakončením programu
v hlavním sále. Perfektní nazvučení
i osvětlení dodalo koncertu dokonalou
atmosféru a i na Danu Bártovi bylo znát,
že ho publikum i prostředí baví.
Mohu konstatovat, že tento ročník nasadil poměrně vysokou laťku a jsem zvědavá, s čím organizátoři přijdou příští rok.
Rozhodně se těším.
Nela PARMOVÁ
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Z koncertu Dana Bárty

Křest kolektivní monografie Valašsko - zleva dr. Kadlec,
prof. Dokoupil, děkan prof. Zářický,
prof. Urbanová, doc. Malura,
prof. Myška, dr. Ivánek

Zpřednášky Dana Bárty
a Aleše Dolného o vážkách

Fota: Nela PARMOVÁ
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ X.
Němčina je krásný jazyk s pevným řádem a mít v hlavě jistý řád je do
života vždy jen a jen benefit!
Mgr. Martin Oborný
...To máme dnes mládež... Takto si stýskaly „nemladé“ generace už od dob antiky...V současné době se nicméně zdá,
jako by učení a učitelské povolání bylo záležitostí tak namáhavou, že se mnoho lidí obává vydat se touto profesní
cestou. Ve velké míře to platí zejména o výuce některých jazyků, jež se v poslední době stávají tím, co se v německém
jazyce nazývá „Orchideenfach,“ neboli obor „skleníkových
květin“... Právě za zintenzivnění výuky německého jazyka
se v poslední době bojovalo na mnoha frontách (vzpomeňme například na značné aktivity, jež v tomto ohledu vyvíjel
Svaz germanistů ČR pod vedením paní profesorky Lenky
Vaňkové)... Je potěšitelné, že aktivita vedoucí k posílení výuky němčiny a zájmu o tento jazyk se realizuje i ze strany
učitelů působících na školách... Že se i na našich středních
školách najdou mladí lidé, kteří se nezaleknou výuky a toho,
a tím se vracím k první větě tohoto textu, jakou „to máme
dneska mládež“...
Jedním z těchto učitelů je i absolvent Katedry germanistiky FF OU, pan Mgr. Martin Oborný. V letech
1998-2002 navštěvoval Gymnázium F. Hajdy v Ostravě, dále pak v letech 2002-2007 pokračoval studiem
na Filozofické a Přírodovědecké fakultě OU v Ostravě,
kde se věnoval studijním oborům učitelství německého jazyka pro střední školy a učitelství biologie pro střední školy.
Během studia patřil k vynikajícím studentům a několikrát se
stal vítězem Studentské konference Katedry germanistiky FF
OU. V roce 2007 nastoupil jako učitel všeobecně vzdělávacích
předmětů na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě,
kde se věnuje výuce biologie a samozřejmě německého jazyka.
Na tomto gymnáziu je kolega Oborný členem Předmětové
sekce pro německý jazyk a podílí se tak na mnoha aktivitách, jež v očích studentů tento jazyk zpříjemní. Němčina
Martine, není to tak dlouho, co jsi
na naší katedře studoval. Nyní sám
vyučuješ. Můžeš nám říci, jak se člověk stane němčinářem – nebo jaká
byla Tvoje cesta ke germanistice?
Konkrétně: kdo dal první impulz
a proč ses rozhodl tento obor studovat a věnovat se mu?
Má cesta k němčině nebyla od prvopočátku až tak jednoznačná. Jako malý
kluk jsem ve svých představách vystřídal mnoho profesí, což je asi přirozené.
Zpětně si ovšem vybavuji, že se tam vždy
někde objevovala představa učitelství.
Možná i proto, že jsem byl s touto profesí konfrontován také doma. Maminka
je totiž učitelka. Nutno ovšem dodat,
že mě nikdy nikdo nikam netlačil. Svou

Mgr. Martin OBORNÝ
pak není pouze učení se systému paradigmat, ale také i jazyk konverzační soutěže, návštěvy německojazyčných filmových představení, případně exkurze do Mnichova nebo Vídně.
Gymnazisté se také mohou připravit na zkoušku Deutsches
Sprachdiplom, což je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka připravená stálou Konferencí ministrů školství spolkových zemí SRN. Složení této zkoušky usnadňuje
jejím absolventům například vysokoškolské studium v Německu.
Pro Listy FF nám Martin Oborný odpověděl na několik
otázek, jež se týkají jeho profesní cesty a práce.

cestu, být učitelem, jsem si zvolil zcela
a přirozeně sám. S myšlenkou studovat
právě germanistiku jsem začal intenzivně koketovat už na gymnáziu, kde jsme
měli velmi přísnou paní profesorku
němčiny, která netolerovala nepřipravenost a lajdáctví. Snad právě její dril
a řád, které němčina ovšem vyžaduje,
mě motivovaly k důsledné průběžné
práci. Vzpomínám si, jak mě to posouvalo dále a tak nebylo velkým překvapením, že jsem před maturitou patřil
mezi jedny z nejlepších žáků maturujících z němčiny. Volba studijního oboru
na univerzitě tímto tedy byla jasná.
Dobře. Takže cesta k němčině byla
nějak naznačena. A přišel jsi k nám...
Jak se Ti líbilo na FF OU, potažmo na

naší katedře? Prosím o upřímné 
vylíčení kladů a záporů studia u nás.
Jaké předměty tě nejvíce oslovily,
jaké méně?
Čas neuvěřitelně letí. Je to už 8 let, co
jsem opustil univerzitu a skočil doslova
rovnýma nohama do středoškolské praxe, která mě vždy tak lákala. Kdybych
zavřel oči a chvíli nechal plynout myšlenky nad tím, jaké bylo studovat germanistiku právě v Ostravě, tak by mně
v mysli okamžitě vyvstala slova inspirativní, náročné, občas stresující a také
zábavné. Vzpomínám si, že jsem jako
středoškolák přicházel s představou,
že studium germanistiky bude jedna nikdy nekončící hodina němčiny, kterou
jsem na gymnáziu tak miloval! Skuteč-
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nost byla úplně jiná, avšak ne negativní! Dodnes využívám z hlavy spousty
příkladů z přednášek paní profesorky
Vaňkové a vlastně celého týmu katedry.
Každý předmět, byť se může zdát jen
okrajový, má do budoucna pro germanistu-učitele jistě přínos. Na to jsem si ovšem musel přijít až s věkem sám. Stejně
tak i k literatuře, ke které jsem v době
studií neměl zrovna nejvřelejší vztah,
si hledám zcela dobrovolně v posledních
letech cestu. Dokonce si dovoluji říct,
že kniha v německém originále – třeba jen tenká povídka zakoupená kdesi
ve výprodeji na ulici – je pro učitele alfou a omegou, jak si udržet obecnou
slovní zásobu a mnohdy ji obohatit
o nové slovíčko či obrat. Zkrátka, studium germanistiky je víc, než jen učit
se porozumět němčině. Je to krásný jazyk s pevným řádem a mít v hlavě jistý
řád je do života vždy jen a jen benefit!
To moc ráda slyším...Nicméně čas letěl a letí a dostáváme se k tomu, že ty
sám jsi změnil roli a ze studenta ses
stal tím, kdo sedí za katedrou nebo
stojí u tabule. Učit se a učit jsou dvě
odlišné věci... Ráda bych věděla, jak
se ti líbí být učitelem, případně prosím o bližší vylíčení tvé práce a případně nějaké „veselé historky z natáčení...“.
Jak se mi líbí být učitelem? Možná překvapím, ale nemám na tuto otázku jednoznačnou odpověď. Z hlediska profesního jsem víceméně spokojen. Myslím
si, že být učitelem je skutečně poslání.
Je to ale také profese, jako každá jiná a
pokud ji člověk dělá dobře, poctivě a na
jisté úrovni, tak navíc přechází do roviny společenské - tam, kde by po něm
mohl zůstat jistý otisk a to v dětech, v
budoucnosti. Tím už ovšem narážím
na problém, který je v české společnosti nešvarem dlouhodobým a moc se mi
nelíbí. Učitelská profese je z hlediska
prestiže na nevalné úrovni. Mnohdy se
zlobíme na děti, jak neslušně se chovají, co všechno neumí a měly by umět,
jak obecně špatné výsledky vykazují ve
vzdělání. Bohužel, je třeba si přiznat, že
jsou to právě děti, které jsou zrcadlem
společnosti a zejména rodičů. Jsem přesvědčen o tom, že děti byly, jsou a budou
pořád stejné. Jen cesta, kterou si učitel v
posledních letech k žákům musí najít, je
stále komplikovanější. Opět mě napadá,
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jak moc člověku univerzita dala. Bez náročného studia by učitel v dnešní době v
praxi neuspěl. Nic není z mého pohledu horší než učitel s chabými znalostmi
nebo nepřipravený učitel. A věřte, ani to
žáci v dnešní době neodpouští! Na druhou stranu, všechna ta dřina a příprava
studentů se někdy a někde vrací. Nejednou jsem obdržel zpětné poděkování
absolventů, kteří se třeba právě díky mé
přípravě dostali na studium germanistiky, i u nás v Ostravě. Ale jsou i tací, které
prostě německy nenaučíte ani kdybyste
se na hlavu stavěl!
Jaké jsou tvé další plány, případné
odborné vzory a cíle?
Patřím k druhu lidí, kteří nemyslí příliš
do budoucna. Spíše se těším z každého dne a momentu, který můžu prožít.
Stejně tak si nekladu konkrétní profesní
cíle, protože věřím, že předem určené
životní milníky prostě nemusejí vyjít.
A pokud neplánovaně vyjdou, mám z
nich o to upřímnější radost! Samozřejmě bych si přál setrvat v českém školství co nejdéle. Vyučuji na gymnáziu s
rozšířenou výukou jazyků a dovoluji si
říct, že se opravdu ve svém oboru mohu
realizovat ve všech směrech, za což děkuji také velmi schopnému a tolerantnímu vedení školy. Výuka mě baví a každý
den učitele je zcela nový příběh, který
napíší žáci spolu s ním. Někdy je to tragédie, jindy zase komedie. Někdy žáci
potěší, jindy zase zklamou. Přál bych si,
abych měl zejména pořád sílu nacházet

v sobě nové a nové cesty, jak být žákům
profesně co nejblíže a neztratit motivaci
tuto cestu hledat, i když je to v dnešní
společnosti mnohdy nadlidský výkon.
A kde čerpáš tu sílu, o níž jsi mluvil?
jak odpočívá pan profesor Oborný?
Jaké máš zájmy a koníčky...
Volný čas? Je ho čím dál míň! Za ideální situaci pokládám spojit příjemné s
užitečným, a proto rád sáhnu po dobré
německé knize. V poslední době doslova hltám různé detektivky a kriminální příběhy. A hlavně je třeba dodat, že
jsem půl srdcem biolog, protože jsem
tento obor paralelně s germanistikou
vystudoval a mnohdy mi pomáhal
kompenzovat v hlavě myšlenky, když
už toho bylo prostě někdy přespříliš.
Stejně tak miluji jízdu na kole přírodou, procházku lesem a taky zahradu
se spoustou květin, kde rád relaxuji nejraději úplně sám. Příroda, kytky, ticho
a klid. V posledních letech rád trávím
léto na německém Baltu. Pohled na
modré šumící moře, chladivý neutuchající vítr a nekonečné bílé pláže. To
je pro mě letní odpočinek. Ovšem opět
tak trochu s nádechem mé milované
němčiny.
Martine, děkuji za tvé odpovědi
a přeji ti hodně šikovných a spokojených studentů a spoustu pracovních inspirací.
Za rozhovor poděkovala
Eva Maria HRDINOVÁ

Prestižní ohlas ze zahraničí
Každého publikujícího autora jistě potěší, pokud má jeho výzkumná práce ohlasy.
O to více jej však potěší, přichází-li ohlas ze prestižních zahraničních pracovišť.
Tento pocit si mohli zažít také doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D. a doc. PhDr. Helena
Záškodná, CSc., když jejich výzkumné práci, týkající se validity dotazníkové metody (PTM – Prosocial Tendencies Measure), jež umožňuje diagnostiku úrovně prosociálních tendencí u dospívajících, ve své kapitole věnovali svou pozornost autoři
M. McGinley, D. Opal, M. C. Richaud a B. Mesurado. Zmíněná kapitola se vztahuje
k transkulturním důkazům multidimenzionálního prosociálního chování, které
byly získány prostřednictvím administrace dotazníku PTM nejen v USA, Turecku
či Argentině, ale také v České republice. Tato kapitola je součástí knihy s názvem
Prosocial Development: A multidimensional Approach, jejímiž editory jsou L. M.
Padilla-Walker, působící na Bringham Young University, a významný odborník
na problematiku prosociálního chování G. Carlo, který je profesorem na University
of Missouri. Publikace vyšla v nakladatelství Oxford University Press v roce 2014.
Oběma autorům blahopřejeme. 				

Eva MRHAČOVÁ

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

CESTA DO KAZACHSTÁNU – DÍL DRUHÝ
Kostanaj a Petropavl – ze stepi na Sibiř a zase zpět
Dvousetdvacetitisícové město na řece Tobol pojmenované po jedné z dcer
místního kupce, jež se v tomto majestátném veletoku utopila. Před
vybudováním Astany bezpochyby
kulturní centrum severního Kazachstánu spojované s počátky kazašského národního obrození. Právě zde
působil na konci 19. a v prvních desetiletích 20. století reformátor kazašského národního školství Ahmed
Bajtursynov, jehož jméno nese také
zdejší univerzita.
Byť jasně bílé neoklasicistní univerzitní budovy evokují zašlou slávu
carského impéria, byly postaveny až
mnohem později. Zdejší učitelský
ústav začínal ve 30. letech minulého století v podmínkách mnohem
skrovnějších a jeho první posluchačky zejména v zimních měsících, kdy
zde ručička teploměru klesá až na
-40 °C i níže, často vedle studia plnily také roli dřevorubkyň a topiček. Kostanajská univerzita, jejíž
prorektorka Natálie Kim iniciovala
prostřednictvím kazašské ambasády v ČR první kontakt s naší fakultou, skýtá ale i dnes řadu zajímavostí. Součástí jejího areálu je také
nejstarší dochovaná zděná budova
ve městě, která od 70. let 19. století
sloužila lovcům, cestovatelům i dobrodruhům jako místo, kde se mohli vybavit před cestou do stepi, či
směnit své úlovky za pasti, náboje
či jednoduše za ruble. Dnes zde sídlí
univerzitní muzeum, jehož součástí
je také archeologické oddělení, se kterým je spojeno jedno z největších
překvapení, které jsem v zemi stepního orla zažil. Vedle dlouhých mečů, zbrojí a válečných vozů árijských
válečníků, zde byly na stěnách rozvěšeny letecké snímky zobrazující zejména svastiky, ale i další nejrůznější geometrické vzory. Když
jsem se našeho průvodce zeptal, zda
letecký průzkum není příliš nákladný, pousmál se, a ukázal mi v rohu satelitního snímku nápis Google Earth.
Jak jsem pochopil, země je tady
tak plochá a nebe čisté, že zdejší archeologové slaví s programem, který
má na internetu zdarma k dispozici každý z nás, značné vědecké

Kostanajská hlavní třída

				

Fota: archiv autora

Kostanaj včera …
Park vítězství, busta
dvojnásobného hrdiny SSSR
a kostanajského rodáka,
pilota I. F. Pavlova
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CESTA DO KAZACHSTÁNU – DÍL DRUHÝ
Kostanaj a Petropavl – ze stepi na Sibiř a zase zpět
úspěchy.
Jednání na univerzitě byla podobně jako v Astaně dlouhá a velmi
náročná. Svou roli zde bezpochyby
sehrávalo i počasí, kdy jen přechod
z hotelu na univerzitu v takřka padesátistupňovém vedru po rozpáleném
bulváru způsoboval nám Středoevropanům značné obtíže. Rovněž fakulty jsou na rozdíl od českého, resp.
západoevropského standardu velmi
malé. Pracovního zasedání vedeného
prorektorkou se tak účastnila řada
děkanů, jejichž fakulty byly menší
než naše katedry, a často bylo složité
se orientovat, který výzkumný směr
je v kompetenci té či oné fakulty.
Organizací našeho volného času
pak byl pověřen proděkan Historické a právní fakulty Omirbek Orazbajev, který nám představil taje místní
kuchyně a seznámil nás s řadou kazašských obyčejů a pověstí. Za
všechny zmíním jednu, která mi obzvláště utkvěla v paměti snad také
proto, že evokovala vzpomínku
na Hesseho světoznámý román Stepní vlk. Jak praví legenda, stepní vlci
jsou mnohem silnější, houževnatější
a lstivější než jejich bratranci žijící
v lesích. Ve smečkách napadají tábory
i vsi kočovníků, a zabijí každého, kdo
jim zkříží cestu. Lidé se proto schovávají do svých obydlí, neboť tam
se vlk neodváží. Když vlci zmizí, vyjdou lidé ze svých domovů, aby po
vsi našli roztrhaná zvířata, která nestačili včas skrýt – koně, ovce, psy…
Nejsilnější psi však chybí! Ti, kteří
přežijí boj se stepním vlkem, stávají
se součástí smečky, kříží se se svými novými druhy a z tohoto spojení
se pak rodí „volkolidy“, divoká zvířata, jejichž genetická výbava již postrádá přirozenou bázeň z člověka…
Poslední zastávkou našeho putování Kazachstánem byl Petropavl,
dvousettisícové město na řece Išim
nacházející se takřka na samé hranici s Ruskem. Kazašská brána na Sibiř, ruská do východní Asie a Číny,
první ruská pevnost na území jihovýchodní Sibiře založená roku 1752.
Jako dopravní prostředek jsme
tentokráte zvolili automobil. Byť
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… a dnes. Dívka s laptopem
- dar Francie městu
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CESTA DO KAZACHSTÁNU – DÍL DRUHÝ
Kostanaj a Petropavl – ze stepi na Sibiř a zase zpět
Cesta stepí

se jednalo o zcela nový Volkswagen
Transporter vybavený klimatizací, řidič používal, zřejmě s ohledem
na úsporu paliva, osvědčený typ
chlazení – otevřená okna. Koneckonců step musí člověk nasát a tato sedmisetkilometrová jízda nekonečnou
zelenou plání za půl dne nepohodlí
skutečně stála. Při pohledu na šumící moře trávy táhnoucí se od horizontu k horizontu jsem si nemohl
nevzpomenout na nekonečné zástupy kočovníků, jež ve svých dílech
ztvárnil Henryk Sienkiewicz. Byl to
zážitek, který zcela zastínil nejistotu, která se nám pomalu vkrádala
do myslí, když se asfaltová silnice
pozvolna měnila v méně asfaltovou
silnici, která pak místy mizela zcela.
Petropavl, již vzhledem ke své historii, na nás působil nejvíce „evropsky“.
Evokoval vzpomínky na Havířov či Po-

rubu, snad jen soch, fontán a praporů
bylo více. Jednání pod vedením prorektorky Laury Kairžanové probíhala
v obdobném duchu jako v Kostanaji,
jen publicita byla o poznání větší, neb
jsme se stali „hrdiny“ zdejších regionálních zpráv. Právě v Petropavlově
jsem si uvědomil, že má-li být naše
východní mise úspěšná, musíme ke
svým novým partnerům přistupovat
profesionálně a zohledňovat specifika v mnoha ohledech tolik odlišná od
těch středo- a západoevropských, což
je také vize Euroasijského akademického fóra, jež poprvé spatřila světlo
světa pod břízami zdejšího proslaveného parku oddechu.
S novými myšlenkami v hlavě, vybaveni litry slané minerální vody No.
16 a No. 4, několika kilogramy temně
rudých třešní, „buchtami“ z kynutého těsta plněnými skopovým ma-

sem či sýrem a lahví kazašské vodky,
z které jsme ovšem během cesty vzhledem k počasí nevypili ani hlt, jsme vyrazili na nádraží, kde jsme nasedli do
pravidelného spoje Moskva – Almaty.
Z nádraží, které je významným železničním uzlem, vyrazil náš na půl kilometru dlouhý vlak směrem na jih,
do stepi, a my jen z okna sledovali, jak
se nám v dáli ztrácí Transsibiřská magistrála, sen všech cestovatelů a milovníků vlaků. Jako křižácké hrady
ve Svaté zemi jsme míjeli obrovská
obilná sila, zpustlé vesnice i mohyly
starověkých vládců. Po sedmi hodinách jízdy se před námi začaly objevovat meziúrovňové křižovatky a také
nový železniční svršek zvěstoval, že se
blíží futuristické hlavní město ve stepi
– Astana, start i cíl naší cesty Kazachstánem a brána domů.
Aleš ZÁŘICKÝ
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Profesorka Lenka Vaňková
počtvrté zvolena předsedkyní
Svazu germanistů ČR
Ve dnech 16.−18. září 2014 proběhla na Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích již 9. konference Svazu germanistů ČR, tentokrát s názvem
„Deutsch ohne Grenzen“ (Němčina bez hranic). Konference měla v tomto roce interdisciplinární přesah, neboť se jí kromě germanistů poprvé
zúčastnili také zástupci jiných vědních oborů, kteří se ve svém výzkumu
dotýkají němčiny či problematiky německy mluvících zemí. Mezi 140
účastníky konference bylo více než 40 zahraničních germanistů z 11 zemí
(Belgie, Francie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska a Turecka). Bohaté zastoupení zahraničních kolegů ukázalo, že se mezinárodní spolupráce v oblasti germanistiky neustále prohlubuje a že v ní česká germanistika zaujímá významné postavení.
Součástí konference byla valná hromada Svazu germanistů v ČR, kde
se projednávalo mnoho aktuálních témat, jako například postavení německého jazyka na školách v České republice nebo novelizace zákona upravující požadavky na kvalifikaci učitelů cizích jazyků. Především však proběhla
volba předsednictva Svazu germanistů pro nové čtyřleté funkční období.
Pozici předsedkyně SGČR obhájila paní profesorka Lenka Vaňková,
která získala s přehledem nejvyšší počet hlasů. Domníváme se, že tato
prestižní pozice paní profesorky je výzvou i pro celé naše pracoviště. Budeme se snažit, abychom této výzvě dobře dostáli, zejména na odborné
úrovni. Za katedru přejeme naší paní vedoucí hodně úspěchů a sil do dalších let v této nelehké a velmi důležité funkci, která přispívá k dobrému
jménu celé naší fakulty.
Profesorka Vaňková zvolena
Eva HRDINOVÁ a Eva BAJEROVÁ předsedkyní Svazu germanistů.

Foto: Milan PIŠL

Na Akademickém dni Ostravské univerzity
převzali ocenění studenti Filozofické fakulty
Akademický den Ostravské univerzity je již tradičně
spjat s udílením ocenění jejím nejlepším studentům.
Ve středu 8. října převzalo ve Společenském sálu Domu
kultury města Ostravy z rukou rektora OU prof. Jiřího
Močkoře pamětní listy za vynikající studijní výsledky a reprezentaci osmnáct studentů a studentek naší
Alma mater, mezi nimiž byli i níže jmenovaní studenti
Filozofické fakulty, z jejichž ocenění vyjímáme:
Mgr. Aneta Mladějovská je doktorandkou na katedře české literatury a literární vědy oboru Teorie a dějiny české literatury. Zabývá se literární tvorbou Jana Augusty, zejména
duchovní písní a kazatelstvím, a to v širším kontextu literární činnosti jednoty bratrské. Připravuje první monografii
o tomto autorovi, přičemž vychází zejména z textologického
studia, žánrové charakteristiky, ale akcentuje i mezioborové přesahy (dějiny zbožnosti, teologie). Je aktivní členkou
SGS projektu s názvem Literární žánry raného novověku
ve službách dobové zbožnosti. Úspěšně reprezentuje katedru
na vědeckých konferencích, publikuje články a recenze
v kvalitních odborných časopisech. V roce 2014 získala
na mezinárodní Studentské literárněvědné konferenci, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, nejvyšší ocenění, Cenu Vladimíra Macury v doktorandské kategorii
Bc. Jan Pezda je studentem navazujícího magisterského
programu Historické vědy, studijního oboru Hospodářské
a sociální dějiny novověku. Úspěšně reprezentoval Ostrav-
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skou univerzitu na celostátní vědecké konferenci Historie
2013 v Pardubicích, kde zvítězil s příspěvkem K vybraným
aspektům poutnictví a cestování ve druhé polovině 19. století
na příkladu chalupníka Josefa Stříže. Současně byla jeho práce oceněna speciálně udělovanou cenou za nejlepší studii tematicky zaměřenou na období „dlouhého 19. století.“
Aktivně se zapojuje do vědecké práce na katedře historie a v Centru pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, kde
je členem řešitelského týmu projektu s názvem Industrializace a její význam při formování moderní občanské společnosti v moravskoslezském regionu.
Bc. Monika Szturcová je studentkou navazujícího magisterského programu učitelství pro SŠ, oboru český jazyk
a literatura a historie. Ve své diplomové práci se zabývá kramářskými písněmi s mariánskou tematikou zejména ze sbírek Muzea Těšínska, které analyzuje z hlediska žánrového,
tematického i funkčního (včetně souvislostí s praxí mariánských poutí). Úspěšně se podílí na řešení SGS projektu
s názvem Literární žánry raného novověku ve službách dobové
zbožnosti. Reprezentovala katedru na mezinárodní Studentské literárněvědné konferenci pořádané Ústavem pro českou
literaturu AV ČR, kde získala v roce 2014 nejvyšší ocenění,
Cenu Vladimíra Macury ve studentské kategorii. Zajímavé
jsou i její pedagogické aktivity, spolupracuje s Gymnáziem
Ostrava-Hrabůvka, kde založila a vede literární kroužek pro
studenty nižšího gymnázia.
		
Jana BOLKOVÁ
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PR na FF aneb nové oddělení pro vnější vztahy
V první polovině roku probíhala
na FF debata o vzniku nové pozice
na děkanátu, konkrétně šlo o referenta pro vnější vztahy (PR). Poptávka po
tomto postu byla především z Akademického senátu FF. Po zevrubné debatě se ke zřízení nového místa, potažmo
oddělení, přiklonilo i vedení FF.
V letních měsících proběhlo na FF
výběrové řízení na pozici PR referenta.
Přihlásilo se nám přes osmdesát uchazečů. Více než dvacet z nich bylo více
či méně svázáno s naší fakultou. Proto
jsem se rozhodl připravit tříkolové výběrové řízení, které by důkladně otestovalo požadované kompetence kandidátů a zároveň maximálně omezilo
možnost protežování některého z nich
(v této souvislosti bych rád podotknul,
že na tento post vůbec nemuselo být
vypsáno řízení). Vzhledem k tomu,
že slova Vladimíra Mičulky v minulém
čísle Listů FF si někteří kolegové vyložili jako zpochybnění férovosti a profesionality výběrového řízení, dovolím
si podrobněji popsat, jak vše probíhalo.
Výběrová komise byla v tomto složení:
doc. David (předseda AS FF), dr. Holešová (vedoucí pracovní skupiny pro
strategii propagace OU), dr. Schneider
(sociolog a personalista), dr. Tomášek

(člen pracovní skupiny pro strategii
propagace OU) a autor tohoto textu.
V prvním kole jsme hodnotili předpoklady uchazečů na základě dodaných
materiálů. Do druhého kola jsme přizvali jen uchazeče, kteří získali preference alespoň tří z pěti členů výběrové komise. Do druhého kola, které
proběhlo v počítačové učebně FF OU,
jsme pro šestnáct nejlepších kandidátů připravili pět praktických úkolů,
s nimiž by se v dané pozici potýkali.
Zpracované úkoly uchazeči ukládali
na plochu PC, přístup k nim měla jen
personalistka FF. Ta posléze rozeslala
anonymizované úkoly hodnotitelům.
Každý z pěti členů komise měl na starost hodnocení jednoho úkolu. Do třetího kola bylo na základě bodového
ohodnocení pozváno devět nejlepších
kandidátů. Třetí kolo (pohovor) vedl
především dr. Schneider, který má
s vedením pohovorů dlouholeté zkušenosti. Byla hodnocena mj. představa
pro postup v oblasti PR, kterou všichni kandidáti u pohovoru prezentovali. Každý z členů komise nezávisle
na ostatních ohodnotil uchazeče body
v tabulce, která se poté sečetla s výsledky druhého kola. Na první příčce
se umístila Tereza Benešová, která byla

doporučena k přijetí. Paní Benešová
však dostala zároveň lukrativní nabídku z jiné univerzity, které neodolala,
přestože se ji pan děkan osobně pokoušel „získat“ do našich řad. V těsném
závěsu za paní Benešovou byla Nela
Parmová, která byla vzápětí oslovena
a nabídku přijala. Paní Parmová nastoupila k 1. 10. 2014 a za sebe si troufám
říci, že poměrně složité výběrové řízení
přineslo kýžený výsledek.
Oblast PR může u některých asociovat spíše zakrývání pravé podstaty věcí,
v tomto textu jdu jinou cestou. Rozhodl
jsem se otevřeně a asi i nezvykle podrobně popsat výběrové řízení, o jehož
průběhu kolují na fakultě zkreslené informace. Výše popsané údaje si lze ověřit v podrobné dokumentaci, která je
k dispozici u Ing. Strungové. Po ukončení řízení došly na adresu Ing. Strungové emaily, v nichž neúspěšní uchazeči
děkovali za důstojně a kvalitně vedené
výběrové řízení, což není zrovna obvyklé. Není obvyklé ani to, že zaměstnanci
se zapojí do práce výběrové komise v červenci a v polovině srpna, někteří z nich
dokonce během svých dovolených. Za to
bych jim rád ještě jednou poděkoval.
Petr KOPECKÝ
proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj

PROMOCE A IMATRIKULACE

tradiční slavnostní akademické obřady
Slavnostní nálada, květiny, dojaté
tváře rodinných příslušníků, slzy
štěstí a radosti absolventů – to vše
dokreslovalo atmosféru červencových a říjnových promocí absolventů Filozofické fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě v Domě kultury
města Ostravy. Vysokoškolské diplomy převzalo celkem 554 absolventů,
z toho 386 bakalářů a 168 magistrů.
Součástí slavnostní ceremonie byla
též promoce pěti absolventů doktorských studijních programů, kteří
dosáhli vědecké hodnosti Ph.D.

Foto: K. KOLOWRATOVÁ

V úterý 21. října byl Společenský sál
Domu kultury města Ostravy dějištěm
akademického obřadu imatrikulace 640
studentů prvních ročníků bakalářských
studijních programů Filozofické fakul-
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ty Ostravské univerzity v Ostravě. Původ slova je v latinském in – matriculo,
označujícím zápis do seznamu, tedy do
fakultní matriky. V rámci ceremonie
imatrikulace student skládá slavnostní imatrikulační slib, což je podstatou
celého aktu. Složením imatrikulačního
slibu je slavnostně stvrzeno přijetí nových studentů do akademické obce Filozofické fakulty a Ostravské univerzity.
Značný počet studentů neumožňuje
zachovat tradiční průběh tohoto slavnostního obřadu, proto imatrikulační
slib každoročně skládá vždy vybraný
zástupce za studijní obor.
Znění Imatrikulační slibu studenta
Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě:
Slavnostně slibuji, že budu svědomitě plnit povinnosti vyplývající z mého
studia na Filozofické fakultě Ostravské
univerzity v Ostravě, dále že vynaložím
veškeré úsilí k dosažení co nejhlubšího
poznání a k zvládnutí všeho, čeho je třeba k odborné práci v oboru, k jehož studiu jsem byl přijat, a konečně že svým
jednáním nepoškodím dobré jméno své
Alma mater.
Jana BOLKOVÁ

Promoce					

Foto: K. KOLOWRATOVÁ

Imatrikulace					

Foto: Jana BOLKOVÁ

Publikace nakladatelství ACADEMIA
Martiniana - Jan Martínek Obsahuje stejně přehlednou Plochu odborné publikace, které zásadně pro24.7.2014 - omezený náklad
Sborník prací přináší výběr obecných
statí z bohaté publikační činnosti našeho předního neolatinisty Jana Martínka
(*1924). Obsahuje 39 studií týkajících
se zejména latinského humanistického
básnictví, ale i onomastiky, knihovědy a dalších oblastí humanitních věd.
Články jsou otištěny v české verzi s cizojazyčným resumé, v případě, že byly původně napsány v jiném jazyce (němčina,
latina), přináší sborník originál i fundovaný český překlad Ireny Zachové.
Vázaná, 504 str., ISBN:978-80-200-23803, EAN:9788020023803, DPC 650 Kč,
http://www.academia.cz/martiniana.html

času i Mapu polí literárního a kulturního dění dané periody. Kniha zasazuje
literární dění do domácího i světového
kontextu, analyzuje pohyb a kontradikce dobového diskursivního vlnění
z hlediska dominantních dobových
metafor, které na sebe strhávaly pozornost ve veřejném prostoru a utvářely
řeč a imaginaci doby. Bohatý obrazový
doprovod dokumentuje jak knižní produkci sledovaného období, tak dobové
výtvarné přístupy ke knižní obálce.
Vázaná, 624 str., ISBN:978-80-200-22967, EAN:9788020022967, DPC 650 Kč

http://www.academia.cz/dejiny-novemoderny-2-lomy-vertikal.html

Zajímají vás alternativní dějiny české literatury? Tato kniha navazuje na Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 téhož autorského týmu.
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Vázaná, 564 str., ISBN:978-80-200-24145, EAN:9788020024145, DPC 550 Kč
http://w w w.academia.cz/ten-ktery
-byl.html

DOTISK
Nový akademický
cizích slov

slovník

Ten, který byl - Pavel Janoušek 25.9.2014

Dějiny nové moderny 2 Lomy 9.10.2014 - omezený náklad
vertikál - Vladimír Papoušek
30.9.2014

měnily naše vnímání českého národního obrození i kulturu socialistickou,
a věnuje se také vývojovým proměnám
jeho díla prozaického. Cílem je zachytit celoživotní jednotu postoje a tvorby,
propojování seriózní literární a vědecké
práce se smyslem pro hru a mystifikaci
chápanou jako akt kreativní semiózy.

Brožovaná, 880 str., ISBN:978-80-200Tato monografie se soustředí na vy- 14145-3, EAN:9788020014153, DPC 220
kreslení literárních snah Vl. Macury od Kč
juvenilní básnické tvorby v časech ost- http://www.academia.cz/novy-akaderavského mládí přes léta studentská až micky-slovnik-cizich-slov-a-z-1.html
po dobu, kdy se stal uznávaným sémiotikem a spisovatelem. Analyzuje jeho
Připravila Eva MRHAČOVÁ
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Z MOUDROSTI NAŠICH PŘEDKŮ

Říjen
October

má 31 dní

Počasí dle stoletého kalendáře: Začíná špatným počasím, dne 10. jinovatka, až do 17., pak následuje
hezký letní den, dne 25. studeno, potom opět hezky, od 27. do 30. dosti studeno. Dne ubývá o 1 hodinu
47 minut. Délka dne je 11 hodin 36 minut až 9 hodin 49 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.

Říjen — nové víno pijem.
Den Marie Orodovnice — první mrazíky.
Třetího října bouře a louže, třicátého sníh a rampouchy.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Na svatého Placida, slunce ohně nevydá.
Říjen — hrozen shozen.
Na svatého Marka, kdo má chleba, ať kouše jabka.
O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
Říjen nemá v oblibě ani kola, ani saně.
Po teplém září, zle se říjen tváří.
Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna.
Ožralému sa musí aj Pán Bůh vyhnúť.
Je-li mnoho vos a sršáňů, příjde studená a dlouhá zima.
Na svatého Kalista, ucpi včelín dočista.
Svatá Terezie šedivá, louky svým vlasem zdobívá.
Svatý Havel do zelí zajel.
Kdo je k dílu, je aj k jídlu.
Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše.
Říjnové sluneční paprsky sypou cukr do vína.
Když Vendelín slzy roní, každou práci zajíc honí.
Svatá Uršula perličky rozsula, ráno vstala, posbírala, ani jednu nenechala.
Svatá Kordula větry pohnula.
Je-li říjen sněžný a studený, tuhé zimy jest to znamení.
Když jde říjen ke konci, zima jde k začátku a kožichy z půdy.
Spíš dostaneš od Valacha kobylu, než od Hanáka kobylinec.
Čím více se urodí červených bobulí, tím víc bude v zimě mrazu a sněhu.
Když dobře zalže, je to, jako by pravdu pověděl.
Šimona a Judy — zima leze z půdy.
U husí ščebety, u rob klebety.
Je-li svatý Havel teplý, bude svatý Marcel studený.
V roce, ve kterém je mnoho žaludů, má býti studená zima s množstvím sněhu.

Zahrádkář
Noční mrazíky jsou předzvěstí pomalu se blížící zimy.
Spadlé listí ze stromů shrabujeme a užijeme je k pokrytu půdy u jemnějších rostlin. Také můžeme toto listí
kompostovati aneb pro pařeniště použíti. Trávník naposledy sežneme.

Domácí zápisky
Na četná přání otiskujeme v tomto čísle Listů FF i valašské moudrosti na červenec a srpen.
Redakce
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
Česká soft power?
Americký politolog Joseph Nye přišel v roce 2004 s myšlenkou, že některé země a národy disponují zvláštní mocí, která
se liší od moci ekonomické či vojenské (hard power). Soft power (měkká síla? něžná moc?) Británie tak byla svého času
skupina Beatles a celá britská popmusic, podobně jako soft power Spojených států představoval Hollywood a rock´n´roll.
Joseph Nye tvrdil, že soft power Indie spočívá v indické kuchyni, produkci Bollywoodu a exportním artiklu buddhismu.
Naproti Japonsko či Korea ke své hard power (elektronika, automobily) jen zdráhavě přidává soft power kulturních statků. (http://www.project-syndicate.org/print_commentary/nye27/Czech)
Václav Bělohradský uveřejnil 11. září 2011 v Salonu Práva článek Czech soft power. Na rozdíl od Josepha Nye chápe soft
power ne jako kulturní statky, ale spíše jako ideové, ideologické hodnoty – „pravdy“, politická mytologémata, která tvoří
národní sex-appeal, charisma, kolem jejichž poetiky se moderní národní státy vlastně formují. K národním mýtům tak
patří Velká francouzská revoluce, české husitství, německá filosofická kritika technické civilizace či zápas ruské kultury s nihilismem. Václav Bělohradský se ptá, zda i malé národy mohou mít svou soft power. Za typické české pravdy, civilizační výdobytky, pokládá příslušnost ke kultuře střední Evropy, „poetiku přistřižených křídel“ – tedy zkušenost náhlých
a krutých dějinných zvratů, demokratický socialismus – tedy Pražské jaro, a konečně odkaz Charty 77. Tvrdí, že bylo
chybou, když se někteří intelektuálové a politici po roce 1989 pokoušeli nás od tohoto dědictví odstřihnout. A chce dokázat, že zejména klausovská pravice promarnila šance naší soft power a je tedy nyní na levici, aby její potenciál rozvinula.
Ponechme Bělohradského dobovou politickou piruetu stranou, ale zamysleme se nad tím, zda vskutku existuje něco jako
czech soft power. K této nadčasové úvaze nechť slouží několik úryvků z Bělohradského textu.
Připravil Vladimír ŠILER
Čtyři pravdy, které jsem se tu snažil zachytit,
jsou historické zdroje skromné soft power
Česka, naší „světové“ čitelnosti. Všechny
ty civilizační statky nás pevně svazují s duchovními boji evropskými, jak se kdysi nadneseně říkalo.
Češi neumějí být dědici své minulosti,
snaží se ji škrtnout, a tím ničí civilizační
statky, které budovaly předcházející generace. Myslím, že popírání minulosti, jíž jsme
byli součástí, neschopnost se s ní vyrovnat
jako s něčím, co nelze zrušit, jen pochopit,
je tragickým rysem českých dějin. Vypořádat se s minulostí znamená naučit se být dědici civilizačních statků, které formovaly náš
národ, a to jak jejich nároku na univerzální
platnost, tak i jejich rozporů. I komunismus
byl civilizační statek, mezi tragickými omyly
je v něm zaseta i pravda, která v minulých
dvou stoletích osvítila mnoho lží, a tak nám
pomohla je prohlédnout. Skrze škrtání minulosti jen pokračuje to, co bylo v komunismu nejhorší – vůle být bodem nula dějin,
novým počátkem.
Dědictví Charty 77. Mám na mysli „život
v pravdě“ Václava Havla, příklad eticky zdůvodněného občanského odporu, který v osmdesátých letech vyvolal v Evropě vlnu filosofického zájmu, jako hlubší forma kritiky
mocenského statusu quo, než bylo teatrální
Pařížské jaro a jiné euroamerické kulturně
-politické jarmarky. Přes všechen výsměch,
kterého je dnes „pravdoláskařství“ terčem,
Václav Havel obnovil klíčovou otázku evropského dědictví, kterou byl a je vztah mezi
svědomím a politickou mocí, mezi faktem
a normou, mezi legitimností a legalitou,
mezi hodnotami a institucemi, mezi státem
a občanskou společností. Co je legitimní,
není nikdy zcela legální, a co je legální, není
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nikdy zcela legitimní – napětí mezi těmito
dvěma vzájemně neredukovatelnými póly nesmí nikdy vyhasnout, je oživujícím principem
veřejného prostoru a občanské společnosti.
Pojem „život v pravdě“ navazuje na hlubinný motiv českých dějin. Na druhém vatikánském koncilu kardinál Beran připomenul
v latinském projevu násilné obracení protestantů na pravou víru v pobělohorských Čechách, tu strašnou roztržku mezi svědomím
a vyznáním („neštěstím bez míry a hranic“ ji
nazval Josef Pekař), a tak přispěl k zlomovému přijetí tolerance katolickou církví nejen
jako „práva na omyl“, ale jako předpokladu
lidské důstojnosti, bez níž je náboženská víra
jen rituálem.
Václav Klaus předkládá vlastní koncepci
pravd, které bychom měli hájit jako české
a z nich odvozovat svou čitelnost pro evropské sousedy. Tvrdí například, že Evropané opět
přestali „důvěřovat trhu, opět si myslí, že rozumnější je zásah státu. Tyto země přijaly za
své něco, proti čemu jsme bojovali v komunismu… A nyní vidíme, že lidé, kteří tyto zkušenosti neměli, kteří nemají naši míru citlivosti
k těmto věcem, nás vesele vracejí do doby, která se začíná více a více podobat té minulé.“
Je tomu ale přesně naopak. Zkušenost komunismu by nás měla učinit alergickými
na „neochvějnou důvěru“ v systémy, které
jsou všechny „pokrevní bratři, lžou počínaje
označením sebe sama – socialismus, demokracie“, jak říká Tom Stoppard ve hře Rock´n´roll.
Od této důvěry v neoblomné fungování
systémů – všech, ať už je to strana, trh nebo
globalizace – je třeba se osvobodit, to je naše
poučení z minulosti! Václav Klaus naopak vyhlašuje: „…jestli základním krokem po pádu
komunismu musela být otevřenost, liberalizační tendence, deregulační tendence… jsem

stoprocentně přesvědčen, že stejné tendence
musí nastat dnes v celé Evropě a v celém západním světě.“
Tato výzva jen egocentricky absolutizuje
dobu prvních transformačních kroků, nechce vidět její katastrofální nezamýšlené důsledky. Povýšit českou privatizaci na českou
pravdu, z níž bychom měli těžit soft power
ČR, je groteskní. Cítím v tom jakousi nostalgii po „budovatelských“ devadesátých letech,
jichž byl Václav Klaus protagonistou.
Pravice se pokusila založit český soft power
na fetišizované státní suverenitě ohrožované
bruselským molochem, na odporu k občanské společnosti, na mystice deregulovaných
trhů, na privatizaci veřejných statků, na odporu k zelené kritice systému a k ekologicky
zdůvodněné regulaci trhu, na obraně nukleární energie za každou cenu a proti všem. Je to
přehlídka hodně obnošených idejí z let osmdesátých, globalizace je dávno vyvrátila a náš
skromný soft power rychle umenšují.
Myslím, že levice má před sebou velký
úkol – pokusit se o českou kulturní politiku.
Tu formuli často užíval A. J. Liehm, já v ní cítil
pachuť minulosti, vyhýbal jsem se jí. Dnes
ale uznávám, že malé národy se bez kulturní politiky neobejdou, bez ní nemohou hrát
svou (velmi malou) roli ve světě. Kulturní politika znamená pečovat o pravdy, o civilizační
statky, jejichž smysl je obecně srozumitelný;
znamená vytvořit prostředí, v němž naše
pravdy mohou růst a šířit se, získat mezinárodní čitelnost, stát se evropským sdíleným
civilizačním statkem.
Současné škrtání minulosti jen ničí civilizační statky, v jejichž kontextu jsme se zformovali jako moderní národ.
Václav BĚLOHRADSKÝ

