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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
BAROKO I.

prosinec 2014                                              www.ff.osu.cz

Pojem baroko označuje umělecko- 
kulturní směr, který se zrodil na konci  
16. století v Itálii, konkrétně v Římě. 
Jedná se zároveň o umělecký sloh, který  
se jako vůbec poslední univerzální sloh 
rozšířil po celé Evropě a pronikl i do ko- 
lonií evropských velmocí. Baroko 
se uplatnilo ve všech uměleckých obo-
rech, tedy nejen ve výtvarném umění,  
ale také v literatuře, hudbě, divadle  
a dokonce i v tanci. 
   Jako „barokní“ označili sloh estetici  
v polovině 18. století. Slovo pochází 
pravděpodobně z portugalštiny, v níž 
výraz „perles baroques“ označoval perly 
nepravidelného tvaru. Ve středověké lo-
gice termín „baroko“ znamenal „nesmy-
sl“, francouzské „baroque“ označovalo 
vše „podivné“. Název tedy měl původně 
pejorativní nádech, protože barokní 
umění bylo dlouho chápáno jako pře-
pjaté, přeplněné a přezdobené. 
   Baroko vzniklo nejprve v malířství, 
krátce poté i v sochařství a architektuře. 
Z Itálie se rozšířilo do západní a střed-
ní Evropy, zasáhlo ale i Rusko a země  
ve Skandinávii. Z katolických zemí, Špa-
nělska a Portugalska, bylo pak „převeze-
no“ do jejich kolonií v Latinské Americe, 
kde největší uplatnění našlo na území 
Mexika a Brazílie. 
   Baroko mělo v různých zemích odliš-
nou funkci a také charakter. V někte-
rých katolických zemích, k nimž patřily  
i české země, získalo baroko charakter 
protireformačního slohu, který bývá 
často dáván do souvislostí také s půso-
bením jezuitského řádu. V katolické 
Francii se baroko zase stalo prostředkem 

k reprezentaci královské absolutistické 
moci. V kalvínském Nizozemí vzniklo 
barokní měšťanské umění, které se nej-
více projevilo v realistickém malířství. 
   Výrazným znakem baroka je pohyb. 
Renesanční umění bylo statické, ba-
rokní umění je naopak dynamické  
a ideálním tvarem je ovál nebo elipsa. 
Baroko dávalo přednost asymetrickým 
formám, vyklenutým a vydutým za-
oblením, nadsazeným proporcím, pro-
storově rozvinutým gestům a efektním 
perspektivám.
   Barokní dílo, a je jedno, zda se jedná 
o stavbu, sochu či kašnu, musíme ob-
cházet a vnímat je v pohybu. Baroko  
je často srovnáváno s renesancí, protože 
téměř všechny hlavní výtvarné druhy, 
typy, žánry a též náměty převzalo právě 
z renesance. Ta byla harmonická, pro 
baroko je však typická disharmonie; pro 
renesanci byl typický racionalismus,  
pro baroko pak iracionalismus.
   Typickým znakem baroka je stírání 
hranic mezi architekturou, sochařstvím 
a malbou s cílem vytvoření společného 
účinku. V architektuře malba předstírá 
ke zvýšení působivosti stavební prv-
ky, kupř. klenby, žebra, pilastry. Sochy 
nechtějí vystupovat jako samostatná 
umělecká díla, ale podřizují se celku  
a často doplňují malbu. 
  Renesance ctila a také respektova-
la hmotu, barokní umění ji popíralo  
a dokonce proměňovalo v iluzi (iluziv-
ní malba). Barokní umění mělo jako 
celek sugestivně působit na diváka, 
ovládnout jeho smysly, zaměstnat jeho 
fantazii a působit na jeho citový a též 
duchovní život. 

   Podle některých historiků umění kon-
čí baroko již na přelomu 17. a 18. století.  
V českých zemích ale hovoříme o baro-
ku ještě ve druhé polovině 18. století, kdy  
u nás doznívá jeho pozdní období a zá-
roveň s ním se uplatňovalo rokoko.
   Barokní umění bylo historiky umění 
rehabilitováno ve druhé polovině 19. sto- 
letí, kdy se v architektuře objevilo no-
vobaroko. Samostatným uměleckým 
slohem se pak baroko stalo až v 80. le-
tech téhož století. 

Marek ZÁGORA

  X

    Všechna fota: archiv autora
Matyášova brána na Pražském hradě
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Valdštejnský palác - 
jeden z prvních barokních 
paláců ve střední Evropě

Karel Škréta,
Portrét rodiny Dionýsia Miseroniho 
(1653)

Pražská Loreta z 1. poloviny 
17. století je soubor staveb 
nacházejících se na východní straně 
Loretánského náměstí v Praze 
na Hradčanech. Tento soubor  tvoří 
Loretánská kaple Panny Marie 
(tzv. Santa Casa), poutní ambity 
a Kostel Narození Páně. Na severní 
straně náměstí je vlastní klášter 
správců Lorety – kapucínů
s kostelem Panny Marie Andělské.

 LISTY                        Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
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OSTRAVA!!! RARITY A KURIOZITY
Holub ostravská bagdeta

Ostravský holub se sotva stane míst-
ním emblémem. Tím je přece pro Ost- 
ravu heraldický stříbrný kůň. Přesto  
je ostravská bagdeta unikátní plemeno 
okrasného holuba, jež nemá ve světě 
obdoby. Je to ale holub poněkud „razo-
vity“. Ostatně jako i ti, kteří ho vyšlech-
tili – ostravští havíři.   

Došlo k tomu nepochybně už  
na sklonku 19. století. V havířských 
koloniích nebylo mnoho příležitostí  
k držení hospodářského zvířectva. Tak 
aspoň ty holuby si choval kdekdo. Ne-
jsou tak nároční na péči, zato se člově-
ku odměňují nevšedním potěšením. 
Poštovní holubi se sice odedávna vyu-
žívali ve vojenství, ale co je vystřídal te-
legraf a telefon, jejich strategická hod-
nota slábla. Holubářství se zaměřilo 
na okrasná plemena. Spolky chovatelů 
holubů, stejně jako králíků či slepic, 
tvořily tehdy významnou a respekto-
vanou součást občanské společnosti  
a koloritu místního politického života. 
A tak jako se na Ostravsku stýkaly a mí-
sily kulturní oblasti, etnika a imigrační 
vlny, tak se křížily i rozmanité druhy 
holubů. Odborníci dnes v rodokmenu 
ostravské bagdety identifikují klasické 
poštovní holuby, bradavičnatá pleme-
na, francouzské i norimberské bagdety, 
holuby – racky, koburského skřivana  
i anglického indiána. 

I dnešní chovatelé bagdet připouště-
jí, že ostravská bagdeta „se nevyznaču-
je lacinou líbivostí, její krása vyžaduje 
zkušené oko chovatele, který holubář-
ství rozumí a umí správně postřehnout 
vysoké hodnoty exteriérových zna-
ků a prošlechtěných zvláštností“. Ing. 
Tomáš Sousedík, uznávaný pražský 
odborník na posuzování holubů, kon-
statuje, že „vlastnosti, které se jinde 

Rubrika Ostrava!!! – rodinné 
stříbro upozorňovala na výjimečné 
pamětihodnosti a kulturní 
artefakty spjaté s naším městem, 
zejména jeho centrem. Zdaleka 
jsme ještě nevyčerpali všechny 
možnosti. Ale rozhodli jsme 
se rozšířit záběr i na jevy, které 
sice nemají uměleckou hodnotu, 
přesto ale svou jedinečností, 
zvláštností nebo zajímavostí 
tvoří svéráz města. Často se totiž 
stává, že i takové rarity a kuriozity 
se promění v ikonu, jež město 
zastupuje.

považují za nežádoucí, jsou u ostrav-
ské bagdety požadavkem“.

Ve 30. letech 20. století už byla tato 
pomezní varianta poštovního a brada-
vičnatého holuba pokládána za nové 
samostatné plemeno. Říkalo se mu 
„holub ostravský“. Chovatelé křížence 
nechali zapsat do mezinárodních re-
gistrů plemen a v roce 1937 bylo roz-
hodnuto uznání nového standardu 
plemene pod názvem „ostravská ba-
gdeta“. Zajímavé je, že ve 40. letech, 
za války, se mezi chovateli tutlalo,  
že místní rarita má i vlastnosti poštov-
ního holuba – taková plemena se mu-
sela registrovat kvůli možnému bojo-
vému nasazení.

Dnes je ostravská bagdeta v pod-
statě ohroženým druhem. Stále sice 
ještě existují zapálení chovatelé,  
ale i když se tato vášeň dědí, je jich už 
jen kolem dvaceti – a holubích jedinců 
asi 350. Zato má ostravská bagdeta své 
vlastní heslo ve Wikipedii. Chovatelé 
jsou nadšenci – mají své blogy a webo-
vé stránky. Každoročně se scházejí  
na výstavě v Klimkovicích, kde  
se chlubí významnými znaky svých 
šlechtěných krasavců. Několik ho-
lubích párů je samozřejmě v držení  
i zahraničních chovatelů, nejčastěji 
ze Slovenska.  

Ostravská bagdeta, jak už bylo ře-
čeno, nehýřila barvami a neoplýva-
la nápadnou krásou. Přesto existuje  
v překvapivě rozmanitých varietách. 
Společným znakem je esovitě pro-
hnutý krk, klabonosá hlava, velké oči  
a hlavně rozčísnutá opeřená nápr-
senka na hrdě vypnuté hrudi, jíž  
se u některých plemen říká jabot ne-
boli kravata, ale v Ostravě se vžilo 
označení bindla.

Holubi k městu patří, ostatně k celé 
naší civilizaci a kultuře. Ať už jako ti po-
slové, kteří nám tleskají z oblohy, nebo 
jako žebravá drobotina, jež se nám  
na náměstí plete pod nohy. Co my, lai-
ci, víme, co je to vlastně za opeřence, 
kteří se v létě koupou u vodotrysků  
a celoročně hřadují na koruně Kotěrovy 
budovy bývalé spořitelny, dnes radni-
ce? Ale ví tato holubí městská spodina, 
že někde nedaleko, ve speciálních ho-
lubnících, si hoví jejich příbuzní, po-
výšení do holubího šlechtického stavu?

I takto se naše město zapsalo do světa…

Vladimír ŠILER

Bílé ostravské bagdety
Foto: Lubomír ŽÍDEK

Ostravská bagdeta tmavá 
Foto: Ing. Gerhard STEIN
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Dne 26. listopadu 2014 se v aule Právnické fakulty Masary-
kovy univerzity v Brně konalo slavnostní zasedání akademic-
ké obce, na kterém byl profesoru Peteru Demetzovi z univer-
zity YALE v USA udělen titul doctor honoris causa (Dr.h.c.). 
Diplom, který představuje ocenění za dlouholetou vědeckou 
práci a vynikající výsledky výzkumu v oboru německé 
literatury a srovnávacích dějin literatury, předal profesoru 
Demetzovi rektor univerzity, doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., 
slavnostní laudatio přednesl PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D., 
z Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU 
Brno. Slavnostního udílení čestného doktorátu se za Filo-
zofickou fakultu Ostravské univerzity zúčastnili doc. Mgr. 
Marek Otisk, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum, a PhDr. 
Irena Šebestová, CSc., členka KGE FF OU. Profesor Demetz 

Rádi sdělujeme čtenářům Listů, že pan docent 
Miroslav Černý z katedry anglistiky a amerikanistiky 
FF OU byl ZA PRVÉ nominován na drážďanskou cenu 
lyriky 2014  a ZA DRUHÉ, ukázka z jeho tvorby byla 
zařazena mezi nejlepší české básně letošního roku – 
viz Nejlepší české básně 2014, Brno: Host

Drážďanská cena lyriky je prestižní mezinárodní literár-
ní soutěž, kterou co dva roky organizuje město Drážďany. 
Hlavní cenou pro vítěze je finanční odměna ve výši 5000 
euro. Soutěž se pořádá co dva roky (letos jde o 10. ročník)  
a mohou se do ní přihlásit básníci z České republiky a němec-
ky mluvících zemí (z Německa, Rakouska, Švýcarska, Lucem-
burska a Lichtenštejnska). Česká a německá porota nominují  
z přihlášených 10 jmen (5 Čechů a 5 německy mluvících auto-
rů) a ti postupují do finálového kola. Už samotná nominace je 
obrovským úspěchem, neboť počet přihlášek obvykle přesa-
huje 1000. České soutěžní texty jsou pak přeloženy do němčiny 
a německé do češtiny a od nominovaných básníků se očekává, 
že se zúčastní čtyřdenního workshopu v Drážďanech a okolí, 
který vrcholí společným čtením před hlavní, česko-německou 
porotou, která následně vybere vítěze. V minulých letech z Če-

Čestný titul Dr.h.c. pro profesora Petera Demetze

působil na KGE FF OU na pozvání tehdejší děkanky FF OU 
opakovaně v letech 1994–2002 jako hostující profesor a výraz-
ně se zapsal do dění katedry. Vlastní vědecké a pedagogické 
zkušenosti předával v rámci literárních seminářů, ve kterých 
učil studenty pracovat s literárními texty a tvořivě nad nimi 
diskutovat. Do Ostravy se opakovaně rád vracel a k FF OU 
si vytvořil úzký vztah. V roce 2000 byl profesoru Demetzovi 
udělen čestný titul doctor honoris causa naší univerzity.

Pana profesora velmi potěšila publikace FACULTAS PHI-
LOSOPHICA Universitatis Ostraviensis 1991–2012, kterou 
jsme mu spolu se srdečnou gratulací v Brně předali. Se zau-
jetím v knize listoval a připojil několik vzpomínek na dobu 
strávenou v Ostravě. S potěšením přijal pozvání k opětovné 
návštěvě FF OU v příštím akademickém roce.

Irena ŠEBESTOVÁ 

Prestižní nominace

chů zvítězil např. Petr Hruška nebo Viola Fischerová. V letoš-
ním ročníku byli z českých účastníků společně s Miroslavem 
Černým  nominováni Milan Děžinský, Radek Fridrich, Marie 
Iljašenko a Lenka Juráčková. 

                                                       Eva MRHAČOVÁ

Fota: Jiří SLÁMA
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Představení knihy Král Karel a papež Lev 
v knihkupectví Academia
Právě letos si připomínáme 
výročí 1 200 let od úmrtí Karla 
Velikého. K této příležitosti vydalo 
fakultní Centrum pro studium 
středověké společnosti a kultury 
VIVARIUM překlad středověkého 
latinského eposu De Karolo rege 
et Leone papa.

V kulturně literárním centru knih-
kupectví Academia se 27. listopadu 
konalo slavnostní představení knížky 
Král Karel a papež Lev za přítomnosti 
autorky překladu profesorky Jany Ne-
chutové. Díky jejímu překladu se čes-
kým čtenářům poprvé dostává auten-
tické svědectví o životě a době Karla 
Velikého. 

„V německy mluvících zemích  
je tento krátký veršovaný text velmi 
známý,“ dodává profesorka Jana Nechu-
tová, přední odbornice na latinský ja-
zyk a latinskou medievistiku. „Autorce 
se podařilo uchovat poetický charakter 
předlohy, a přitom jej přenést do čtivé 
moderní podoby přijatelné i pro dneš-
ního čtenáře,“ zaznělo na slavnostním 
zahájení z úst dr. Anny Pumprové.

 Kromě samotných veršů je kniha 
opatřena také doprovodným komen-
tářem, který se snaží čtenáři přiblížit 
dobu a okolnosti vzniku původního 
díla. Díky tomu je kniha přístupná 
všem zájemcům o středověké dějiny  
a kulturu, laické i odborné veřejnosti. 

V knize jsou rovněž ukázky origi-
nálního textu, který je dochován pouze  
v jediném exempláři, i zrcadlový pře-
klad jednotlivých veršů. Dodnes zůstává 
otázkou, zda se nám dochovalo ucelené 
dílo nebo zda se jedná pouze o fragment. 

BEZ LATINY NELZE POZNAT 
MINULOST

Tato útlá knížka je dokladem, že  
i v dnešní době má znalost jazyka stře-
dověkých intelektuálů svůj význam, 
neboť poodkrývá další střípek z mo-
zaiky nám vzdálené minulosti a dotýká 
se témat, která jsou i pro dnešní dobu 
stále aktuální.

„Karel Veliký se zosobňuje jako mí-
rotvorce, v jehož osobě rezonuje ctnost, 
uměřenost, mírnost a stálost v rozho-

dování. Právě tři základní stavební ka-
meny každé lidské společnosti – mír, 
řád a spravedlnost - jsou nadčasové. 
K jejich naplnění je však třeba mou-
drosti a uměřenosti, která nechyběla 
Karlu Velikému, ale často ji hledáme  
v dnešní době,“ přiblížil historik Ro-
bert Antonín význam eposu. 

Epos z 9. století nám dává nahléd-
nout do více než tisíc let staré minulos-
ti. Dovídáme se zde mimo jiné o staveb-

ním ruchu v Cáchách, seznamujeme se  
se s podobou dobového města a krajiny 
a vydáváme se na lov a středověkou hos-
tinu. Část textu je věnována setkání Kar-
la Velikého a římského papeže Lva III  
v Paderbornu, odtud pak název eposu.

Kniha je druhým svazkem z ediční 
řady Interpretationes, kterou vydává 
Filozofická fakulta OU. 

         
Nela PARMOVÁ

Prof. JANA NECHUTOVÁ
patří mezi přední odbornice na latinskou medievis-
tiku. Působí na Filozofické fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně a ve své odborné činnosti se zaměřuje  
na latinskou medievistiku, především na českou latin-
sky psanou literaturu středověku a literární projevy 
české reformace. Je autorkou řady odborných statí, 
překladů i kritických edicí středověkých latinských tex-
tů. Z jejích monografií připomeňme alespoň základní 
práci k středověké česko-latinské literatuře (Latinská 
literatura českého středověku do roku 1400, Vyše-
hrad 2000). O významu této publikace svědčí i to,  
že po svém českém vydání byla přeložena do němčiny  
a pod názvem Die lateinische Literatur des Mittelal-
ters in Böhmen vydána v prestižním nakladatelství 
Böhlau (Köln 2007). Prof. Nechutová společně s Danou 
Stehlíkovou vydala dlouho očekávaný přehled středo-
věké evropské latinské literatury v češtině (Stručné dě-
jiny latinské literatury středověku, Arista Baset 2013). 
Z jejích překladů můžeme připomenout alespoň spis 
De doctrina christiana Aurelia Augustina, který vyšel 
pod názvem Křesťanská vzdělanost (Vyšehrad 2004), 
obsáhlý výběr z díla Cesaria z Heisterbachu Dialogus 
miraculorum (Vyprávění o zázracích: středověký ži-
vot v zrcadle exempel), Vyšehrad 2009.

Richard PSÍK

dr. Anna Pumprová 
slavnostně zahajuje 
křest knihy prof.  
Jany Nechutové: Král 
Karel a papež Lev 
v knihkupectví 
Academia

Foto: Nela PARMOVÁ
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Mezinárodní vědecká konference 
Psychologické aspekty pomáhání 2014 
Ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 
se na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity v Ostravě uskutečnila 
mezinárodní konference, nazvaná 
Psychologické aspekty pomáhání 
2014. Konferenci uspořádala katedra 
psychologie a zúčastnila se jí řada 
českých, slovenských i polských 
odborníků. Čestným hostem 
konference byl také emeritní 
kanadský profesor Peter Suedfeld 
z University of British Columbia.  

Téma pomáhání bylo zvoleno nejen pro-
to, že se touto problematikou někteří 
pracovníci katedry psychologie zabýva-
jí v dlouhodobé časové perspektivě, ale 
také z dalších důvodů. Pomáhání je té-
matem, které proniká životem každého 
člověka a tvoří podstatnou podmínku 
jeho existence. Je tématem nejen teore-
tickým, ale navýsost také tématem ryze 
praktickým. V rámci psychologie může 
toto téma pomoci efektivně propojovat 
její akademickou oblast s oblastí apliko-
vanou a zvyšovat tolik potřebnou spo-
lupráci různě zaměřených psychologů. 
Pomáhání je tématem, které může vel-
mi zajímavě integrovat široké spektrum 
různých vědních disciplín, které bývají 
často populárně nazývány jako pomá-
hající obory a které se primárně zamě-
řují na zlepšení situace druhého člověka, 
nalézajícího se v nouzové životní situaci. 

Pomáhání také představuje nejhlub-
ší a nejpodstatnější aspekt humanity 
člověka a současně je také fenoménem, 

z jehož úrovně lze usuzovat na úroveň 
zdraví a demokracie celé společnosti.  
Je také jakousi protiváhou vůči mate-
riální, konzumní a egoistické orientaci 
současného člověka. Je výrazem odpo-
vědnosti za sebe, za druhé i za tento 
svět. Pomáhání může rovněž pomoci 
redukovat dopady současných probí-
hajících procesů v globalizované post- 
moderní společnosti a tlumit určité od-
cizení a hodnotovou rozpolcenost sou-
časného člověka. V tomto smyslu může 
pomáhání být hodnotově fundovaným 
mostem, spojujícím odborníky mnoha 
různých  profesí. 

Odborný program zahájil prof. PhDr. 
Teodor Kollárik, DrSc., děkan Fakulty 
psychologie Panevropské vysoké školy  
v Bratislavě, který ve své přednášce zmí-
nil některé zásadní teoretické aspekty 
prosociálního chování. Na jeho před-
nášku navázal prof. PhDr. Jiří Mareš, 
CSc., zástupce vedoucího Ústavu sociál-
ního lékařství na Lékařské fakultě Uni-
verzity Karlovy v Hradci Králové, který 
vystoupil s tématem, jež se vztahovalo 
k teoretické a diagnostické problema-
tice individualizované péče o klienta. 
Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc., ředi-
tel Psychologického ústavu Akademie 
věd České republiky v Brně, informoval  
o posttraumatickém rozvoji u dětí  
a dospívajících po léčbě nádorového 
onemocnění. 

Na úvodní přednášky navázala vystou-
pení dalších účastníků s velmi zajímavý-
mi a obsahově pestrými tématy, která byla 
spojena problematikou pomáhání. Za-
zněly příspěvky týkající se sociální opory, 
emoční inteligence, empatie, dobrovol-
nictví, pomáhajících profesí, terapie, re-
ligiozity či tematiky dárcovství (podrob-
ný program konference je k nahlédnutí  
na  http://konferencepomahani.osu.cz). 

Toto pracovní setkání bylo naplněno 
zajímavými diskusemi v sekcích, spole-
čenským večerem i exkurzí do památ-
kově chráněné oblasti Dolních Vítko-
vic. Součástí konference byla prodejní 
výstava nejvýznamnějších publikací, 
jejichž autory jsou členové katedry psy-
chologie FF OU. Hlavním výstupem 
z konference však bude stejnojmenný 
sborník příspěvků, jehož vydání je plá-
nováno na květen 2015.      

Dvoudenní konferenci Psychologic-
ké aspekty pomáhání 2014 lze celkově 
hodnotit jako zdařilou. Pro katedru psy-
chologie FF OU v Ostravě bude velkou 
poctou, když se konference Psychologic-
ké aspekty pomáhání stane počátkem 
nové tradice, která i v budoucnu pove-
de k zajímavým výměnám poznatků  
a zkušeností mezi psychology, kteří  
se do Ostravy budou vracet bez ohledu 
na to, zda působí v akademické, poraden-
ské, klinické či jiné oblasti psychologie. 

 Zdeněk MLČÁK

Prof. P. 
Suedfeld, 
University 
of British 
Columbia

Fota: Nela PARMOVÁPohled do publika 
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I akademici holdují sportu 
a v duchu hesla řecké filozofie 
„je třeba posilovat nejen mysl, 
ale i tělo“ se sešli 17. prosince v TJ 
Ostrava, aby poměřili své síly. 

V předvánočních dnech se akademici  
i studenti utkali v turnaji v malé kopa-
né napříč všemi fakultami Ostravské 
univerzity. Turnaj nesl název O mistra 
Ostravské univerzity v malé kopané  
a prvního ročníku se zúčastnily hned 
čtyři fakulty a Ústav pro výzkum a ap-
likace fuzzy modelování. Jak v úvodu  
s úsměvem poznamenal děkan po-
řádající filozofické fakulty prof. Aleš 
Zářický, neformální podtitul turnaje 
nese název O titanového Aleše, který 
představovala soška pro vítěze. Za vtip-
ný úvod si vysloužil potlesk fanoušků 
sedících na tribunách, každý z týmů 
měl svůj vlastní fanouškovský „kotlík“.

Celý turnaj zahájil zápas týmu „Fuz-
zy ústavu“ a favorizované pedagogic-
ké fakulty, přičemž i tým matematiků  
a fyziků ukázal, že jim sport není zda-
leka cizí. Ve druhém zápase nastoupil 
pořádající tým filozofické fakulty proti 
lékařské fakultě, zápas ke smůle všech 
svých fanoušků FF prohrála. A dobře  
se týmu nevedlo ani v dalších zápasech. 
V konečném pořadí skončila na pátém 
místě, ale alespoň dokázala, že celý tur-
naj byl veden fair play. Pro všechny hrá-
če napříč jednotlivými týmy bylo však 
podstatné turnaj zvládnout ve zdraví  
a v tomto ohledu byl úspěšný. Nedošlo 
k žádnému zranění ani kolizi. Turnaj 
provázela přátelská, zdravě soupeřivá 
atmosféra, která udržovala obecenstvo 
v napětí.

SPORT JE AŽ NA DRUHÉM 
MÍSTĚ

Hlavním posláním turnaje bylo pře-
devším setkání studentů a pedagogů 
jednotlivých fakult, což se dokonale 
podařilo. Turnaj vedle řady studentů, 
kolegů a kamarádů navštívili také dě-
kani fakult – děkanka přírodovědecké 
fakulty doc. Dana Kričfaluši a děkan 
pedagogické fakulty doc. Tomáš Jar-
mara. Přestože naše fakulta nedosáhla  
na stupně vítězů, mohla být s turna-
jem spokojená, neboť hráči i obecen-
stvo se skvěle bavili a to bylo to hlavní. 
Celý turnaj pak akademici zakončili  

Když akademici hrají kopanou

 LISTY                        Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

v blízké hospůdce, kde se připilo  
na vítěze i poražené, zahnala žízeň  
i hlad. 

Vítězství si tak zcela podle očeká-
vání připsala pedagogická fakulta, 
posílená o řadu zdatných studentů  
(a jedné studentky) oboru tělovýcho- 
va, na druhém místě se umístila pří-
rodovědecká fakulta, která jako jediná 
měla ve svých řadách hned dvě ženy, 
třetí příčku pak obsadila lékařská fa-
kulta. Na čtvrtém místě se umístil 

„Fuzzy ústav“ a na konci již zmiňova-
ná filozofická fakulta, která na čtvr-
té místo ztrácela jediný bod. Je třeba  
si ale zachovat humor a dobrou nála- 
du a na závěr jen konstatovat: „Ivánku, 
kamaráde, ti nás sfoukli jako svíčku, 
kuci jedni…“

Pro velký úspěch si dozajista akci zo-
pakujeme i příští rok – a sportu zdar! 

Nela PARMOVÁ

Fota: Monika SZTURCOVÁ
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Zadali jsme studentům FF otázku  
a požádali je o anonymní odpověď:
Před čtvrtstoletím proběhla v naší zemi  
tzv. Sametová revoluce. I když jste nemohli být jejími 
přímými účastníky, zajímá nás Váš názor na tuto 
událost a na náš další vývoj. 
Získali jsme celkem 76 odpovědí, z nichž většinu zde 
reprodukujeme. Paleta názorů je široká,  
v zásadě se názor našich studentů shoduje s údaji 
agentur pro výzkum veřejného mínění.

Sametovou revoluci považuji za jednu z nejdůležitějších událostí v mo-
derních dějinách našeho národa. Náš dnešní vládní systém sice není 
dokonalý, ale návrat by nám neprospěl.

Sametová revoluce mnohé přinesla a mnohé odnesla. Lidem se vrá-
til majetek, otevřely se hranice..., jenomže ztratili životní jistotu, kte-
rou měli za komunismu. Můžete sice cestovat, ale bez peněz to nejde.

Byla vydobyta svoboda, ale co s ní, když si jí lidé neumějí vážit  
a neumějí se chovat odpovědně?

Myslím si, že jsme ovoce této události nenechali dozrát, že jsme  
je nechali shnít.

Svoboda je skvělá, jenže my nejsme zvyklí v ní žít. No ale aspoň mů-
žeme říct, že ten a ten politik je debil, můžeme zakládat různé petice,  
i proti prezidentovi a nikdo nás nezavře.

Sametová revoluce přinesla hodně benefitů, ale bohužel jich každý 
nemůže využívat, tak co z toho? Většina lidí žije od výplaty k výplatě, 
kapitalismus je škodnou této doby.

S výsledkem jsem určitě spokojena. Lidé konečně mohli začít pod-
nikat podle toho, co je zajímá. A  přibližujeme se pomaloučku západ-
nímu světu. Lidi ale pořád nadávají, je to specificky české, i když máme 
možnosti, o jakých se našim rodičům ani nesnilo.

Jsem ráda, že jsem nevyrůstala v totalitě! Celá komunistická před-
stava, že všichni si budou rovni a budou mít všechno, je nesmysl.  
V historii vždy byli chudí a bohatí. Od rodičů slýchám, že všichni byli 
zaměstnaní, ale nikdo si vlastně nic nemohl dovolit. S něčím nesouhla-
sím, ale ten nesouhlas se nemusím bát projevit.

Sametová revoluce je pro mne symbol odvahy, odhodlání něco sku-
tečně změnit, ale je otázka, zda přítomnost naplnila očekávání pří-
mých účastníků...

Sametová revoluce otevřela cestu a nemůže za to, co s vybojovanou 
svobodou lidi udělali.Byl to první krok k lepšímu, ale za ním měl přijít 
druhý krok - začít měnit myšlení lidí!

Obdivuji všechny studenty, kteří tenkrát žili a mohli se zúčastnit. 
Nechápu, jak staří lidé říkají, že bylo líp, že byl levnější chleba.

Sametovku velice obdivuji. Jenže lidi si mysleli, že když zvolí Havla, 
tak on to za ně  všechno vyřeší. Dnešní stav není stav selhání sametov-
ky nebo Havla, ale občanů této země.

Sametová revoluce dala veliké naděje. Nicméně časem se ukáza-
lo, že každá mince má dvě strany. Přestup od socialistického zřízení  
ke kapitalismu byl pro mnohé zklamáním. Ztráta jistot, hlavně jistoty 
práce, jistoty bydlení, to vše se projevilo v bezdomovectví, do té doby 
neznámém. Ale stejně jsem rád, že se mé děti narodí do dnešní doby.

Nemám vyhraněný názor: jedna část mé rodiny na komunismus 
nadává, jako ostatně většina lidí, druhá část v něm našla  pozitiva, do-
kázala se přizpůsobit a celkem spokojeně v něm žít.

Je absolutně dobře, že Sametová revoluce byla. Samozřejmě hodně 
věcí se pak mohlo udělat a vymyslet líp, no ale celkem jsme se s demo-
kracií poprali statečně. Revoluce ale měla přijít dřív, aspoň by následky 
komunistického režimu nebyly tak markantní.

Totalitní režim lidi hodně omezoval a žít se zde dalo spokojeně, jen 
když člověk nevystrkoval růžky a dodržoval pravidla a zákazy.

Sametová revoluce nemůže za to, jak to všechno dopadlo. Budouc-
nost má každý ve svých rukou, když se mu nepodaří, může nadávat jen 
sám na sebe. Myslím si, že by měla přijít nová revoluce jako „očista“  
od chyb, které se udělaly.

O minulosti nepřemýšlím, moc informací o ní nemám, mě zajímá, 
jak je to dnes: proč hodně lidí říká, že za komunismu bylo líp? Něco  

na tom bude, vše má výhody a nevýhody. Máme sice demokratický re-
žim, ale jako čerstvě vystudovaní budeme mít problém najít si práci. 
Dříve byla práce pro všechny a nezaměstnaní nebyli. 

S výsledkem jsem spokojena a vracet se zpět bych nechtěla. Poučme 
se a udělejme systém lepší, máme to ve svých rukou.

Jsem šťastná, že žiju v době nepřeberných možností  a mám svobo-
du, kterou moji rodiče neměli.

Sametové revoluce, kdy nebyl nikdo zabit, si velice vážím. A  že bylo 
dřív líp, je hloupost, lidé mají vždycky sklon barvit minulost na růžovo.

Lidi vyčítají dnešku, že byl „stát rozkraden“. Ale kradlo se vždycky, 
jen se o tom ne vždy mluvilo. 

Jsem šťastna, že sametová revoluce byla. Člověk je tvor individuální, 
měl by mít možnost vlastní volby ve všem a ne být součástí stáda.

Sametové revoluci fandím. Mrzí mě, že jsem se jí nemohla zúčast-
nit! Vím, že porevoluční svět má i negativa, ale tak se je snažme od-
stranit!

To, že se podařilo bez násilí a beze zbraní změnit režim, je úžasné. 
Beru to jako významnou událost našich dějin.

Jsem ráda, že přišla! To, co jsem slyšela o komunismu, je hrozné, 
ale v posledních letech se mi zdá, že lidi svobody zneužívají, páchají  
ve větší míře trestní činy. Nemělo by se ke svobodě vychovávat? Nevza-
la nám Sametová něco?

Sametovou revoluci velice oceňuji, ale se současným politickým 
systémem jsem taky nespokojena, pořád se jenom hádají a hádají.

Na jednu stranu spokojena jsem, na druhou bych minulý režim vrá-
tila. Tím, že bylo hodně věcí zakázáno, lidé se báli a museli se chovat 
jinak, byla větší celková slušnost a úcta. Je to tak 50 na 50.

Škoda, že jsem se nemohla zúčastnit! Doufám, že už se komunis-
mus nikdy nevrátí. Přece je jen na nás, jak si to tady  zlepšíme.

Na revoluci naše země už dlouho čekala, mělo to přijít dříve. Svo-
boda je přirozená potřeba člověka, zaslouží si ji každý. Pro mě je ne-
pochopitelné, že člověk nemohl cestovat, studovat to, co chtěl, že byl 
nedostatek potravin a rodiče museli vstupovat do strany, aby se jejich 
děti dostaly na školu. Dnes by se mělo vyřešit hlavně to, že každý nemá 
práci.

Myslím, že pořádnou revoluci by naše země potřebovala i dnes! Tak 
snad se dočkáme.

Jsem poměrně spokojena, že padl komunistický režim, ale nedove-
du říct, zda naše země spěje k lepšímu nebo ne.

Nedovedu říct tak ani tak. Možnosti sice jsou, ale zas je zdevasto-
vaná lidská morálka. Nemám nic proti globalizaci, ale musí mít meze. 
Dnes nejsme ČR, patříme všem, ale nemáme nic.

Naše rodina pod komunistickým režimem dost trpěla, jsem moc 
ráda, že zvítězily pravicové myšlenky.

Sametovou revoluci považuji za obrovský mezník v naší historii.  
Že se vrátilo soukromé vlastnictví, to je nesmírně cenné.

Komunistický režim už stejně upadal, lidé už neměli takový strach 
ukázat, co si myslí, už se nedrželi hesla „držet hubu a krok“, proto  
se to obešlo bez střílení.

Kdyby někteří věděli, co je to „demokracie“, nebyli by příznivci Sa-
metové revoluce.Já osobně si až na to, že mohu cestovat (ale nemám 
na to) nepřipadám jako svobodný člověk. Mám velké obavy o svou bu-
doucnost. Kladu si otázku, co je demokracie? Nevím...

Sametová revoluce nám pomohla přiblížit se ke způsobu života  
a ekonomiky západního světa. Problém vidím v tom, co přišlo po ní - 
zejména neuvážené privatizace státních podniků a rozprodání za směš-
nou cenu všeho, co mělo pro ekonomiku našeho státu velký význam.

Moc si sametové revoluce a pana Havla vážím, nepřála bych si, aby 
se minulost vrátila. To, že davy vyšly do ulic, aby prosadily svůj názor, 
bylo velice odvážné.

Nejsem si jistá, zda je sametová revoluce pro naši budoucnost tak 
sametová, jaký má název.

Ano, získali jsme svobodu, ale ten politický systém, který přišel - ta 
beztrestnost politiků, zkorumpovanost, arogance mocných, to možná 
ještě převyšuje předlistopadový stav. Odkud se to všechno vzalo?

Kdybych žil v té době, zúčastnil bych se také. Ale revoluce by se ho-
dila i dnes, kdy máme v politice bandu prasat a v čele........, které nás 
reprezentuje.

Připravila Eva MRHAČOVÁ

Sametová revoluce očima našich studentů



9

Tři nezapomenutelné dny budoucích 
překladatelů–rusistů v centru ruského jazyka 
a kultury Plovdivské univerzity v Bulharsku

 LISTY                        Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Ve dnech 14.–16. 11. 2014 se na Plovdivské univerzitě 
Paisije Chilendarského v Bulharsku konal IV. me-
zinárodní vědecko-praktický seminář k přípravě 
profese překladatele, který byl organizován centrem 
ruského jazyka a kultury Plovdivské univerzity za 
finanční podpory fondu «Русский Мир», magistrátu 
města Plovdiv, Ministerstva kultury, nakladatelství 
«Аз Буки», Ruského kulturně-informačního centra 
v Sofii, Obecního kulturního institutu «Старинный 
Пловдив» a Bulharským svazem lektorů ruského 
jazyka, literatury a kultury.

Fóra se zúčastnilo 53 studentů-rusistů ze šesti bulharských  
a tří zahraničních univerzit (Česká republika, Srbsko, Tu-
recko), kteří byli po dobu tří dnů zasvěcováni do překlada-
telských dovedností pod vedením spisovatele, básníka a pro-
fesora Moskevského institutu žurnalistiky a literatury Borise 
Jevsejeva, docentky «ВГИК» Olgy Vasilyevovny, profesorky 
Varenské svobodné univerzity Galiny Shamoninou, docent-
ky ruské filologie Plovdivské univerzity Juliany Chakyrovoy  
а bulharských profesionálních překladatelů Valentiny Radin-
skovové a Vjenki Rizovové.

Program zahrnoval: dvě obecné přednášky ruských odbor-
níků, tři speciální lekce, které byly směřovány na analýzu pří-
běhu, postav a expresivního projevu v překladech filmů, prak-
tické cvičení překladu uměleckého textu, jazyka diplomacie  
a jazyka podnikání a také dva kulaté stoly, kde probíhala dis-
kuse o nejnovějších dílech ruské literatury a filmu, o vydava-
telské politice a překladech ruské prózy do různých jazyků.

Tyto tři dny byly pro naši skupinu sestávající ze studen-
tů 3. ročníku prezenčního studia Ruštiny ve sféře podnikání 

(Klára Fabiánová, Michal Pavelka, Lukáš Moniak) a prvního 
ročníku navazujícího magisterského studia Ruština pro pře-
kladatelskou praxi (Jitka Doležalová) plné nových informací  
ze světa překladu, zážitků, navazování nových kontaktů, 
dobrého jídla a přátelství. Máme upřímnou radost z takových 
akcí, které jsou prospěšné pro náš intelektuální růst, a navíc 
sjednocují slovanské národy.

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat za možnost 
účastnit se fóra Stipendijnímu fondu Filozofické fakulty Ost-
ravské univerzity a vedení katedry slavistiky FF OU. Těšíme  
se na další spolupráci s Plovdivskou univerzitou Paisije Chi-
lendarského v následujících akademických ročnících.

 Lukáš MONIAK
student FF

Univerzitní klub StudentOFF v novém  
Studenti Filozofické fakulty Ostrav-
ské univerzity se dočkali důstojných 
prostor pro své aktivity. 9. prosince se 
konalo slavnostní otevření zrekonstru-
ovaného klubu. Přípitek pronesl děkan 
filozofické fakulty prof. Aleš Zářický  
a symbolickou pásku přestřihl prorek-
tor pro řízení vědy a vnějších vztahů 
OU, prof. Jan Lata. Architekti z projekč-
ní a inženýrské kanceláře chci-dum.cz 
navrhli interiér v moderním jednodu-
chém stylu v duchu sloganu „studenti 
studentům“. Slavnostního otevření  
se zúčastnili také členové Akademické-
ho senátu FF OU, členové studentské 
komory AS FF OU a zástupci Stavovské 
unie studentů. Od nového roku bude 
v klubu probíhat pravidelný program, 
sledujte proto facebookové stránky 
klubu a hlavně – přijďte se podívat!

Nela PARMOVÁ

Přestřihnutí symbolické pásky 
budoucím rektorem prof. Janem

Latou. Zleva: děkan FF prof. Aleš 
Zářický, prof. Jan Lata, Eva 

Kolatková, členové SUS

Foto: Nela PARMOVÁ
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Výstava současného ruského umění v Ostravě

 LISTY                        Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Na výstavě jedné z nejvýznamnějších představitelek sou-
časného ruského umění, Iriny Koriny, uvidí diváci v PLA-
TO ve Vítkovicích až do března 2015 pět výrazných objektů  
či soch, které ale nejsou z mramoru ani žuly, nýbrž z mno-
hem prozaičtějších materiálů. 

Stojí tu vysoká pseudokonstruktivistická věž nazvaná 
Roští (poprvé byla realizovaná v moskevském centru Garáž 
roku 2010), potažená papírem, prorostlá suchými větvemi  
a prosvícená zevnitř zářivkami. 

Dále pravému křídlu někdejšího plynojemu dominuje 
Strašák (2012), jehož vysoká hlava sestává z drobných kous-
ků ozdobného a zároveň utilitárního voskovaného plátna 
zvaného rusky „klejonka“. Z těla oblečeného do oranžové 
pracovní vesty trčí ruce zakončené šálami fanoušků a celý 
tento „odstrašovač“ všeho cizího stojí na podstavci z plechu, 
jaký vídáme na staveništích. Dále tu visí podivuhodná žen-
ská postava (Tribuna, 2012), symbolizující národní identi-
tu hlavou z bochníku chleba zahalenou šátkem s lidovými 

motivy. I její trup sestává z pečiva a industriální „kazatelna“, 
na které trůní, jako by pocházela z předměstských dílen, kde 
vám potlučou plechem, co si budete přát. 

Tři výrazné kotouče (Infografika, 2014) jsou vizualizací 
výzkumů veřejného mínění na ožehavá témata. Jednotlivé 
díly statistických koláčů jsou vyrobeny z měkkých vycpa-
ných látek, připomínajících svými vzory předmět odpovědi, 
který zároveň činí „hmatatelným“.

Nad tím vším ve výšce visí (nebo letí?) Sputnik (2009), 
jehož povrch je z utilitárních tkanin a antény z větví.

Interpretace těchto pěti charismatických těles najde ná-
vštěvník přímo na stěně galerie. Nejsou to pochopitelně 
jediné možné výklady vystavených objektů — každý divák  
do nich v souladu se svými zkušenostmi, názory a se svou 
obrazotvorností může vkládat další významy, rozvíjející au-
torčin estetický a myšlenkový impulz. 

Kdyby se měly naskicovat roviny, pro vystavená díla pří-
značné, mohl by návrh obsahovat pět položek: 

ARCHAICKY RELIGIÓZNÍ — pro celou tvorbu Iriny 
Koriny je příznačná otázka zmatené  víry a hybridních 

PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava, Galerie města Ostravy

Studenti oddělení rusistiky katedry sla-
vistiky navštívili v doprovodu dr. Jelínka 
a doc. Vorla vernisáž výstavy Měřítka 
touhy současné ruské umělkyně Iriny 
Koriny, která proběhla ve středu 10. pro-
since v 18 hodin ve dvoraně Multifunkč-
ní auly Gong v Ostravě. Vernisáž zahájil 
přední český rusista a kurátor výstavy, 
doc. Tomáš Glanc, který je zároveň  
i autorem následující studie přibližující 
ve stručnosti uměleckou koncepci této 
výjimečné tvůrčí osobnosti. 

Jan VOREL, Igor JELÍNEK

Irina Korina
Měřítka touhy

Kurátor výstavy:
Tomáš Glanc

Multifunkční hala Gong 

(11.12.2014–8.3.2015)
Infografika, 2014

Irina Korina, nar. 1977 v Moskvě, vystudovala scénografii na Ruské akademii divadelního umění (GITIS, 1995–2000), studo-
vala také na Valand Academy of Fine Arts ve švédském Göteborgu a na vídeňské Akademii umění. Působí jako scénograf-
ka (například v divadle Těatr.doc a v řadě dalších moskevských a sibiřských divadel včetně legendárního Divadla na Tagan-
ce), jako výtvarnice pracuje také pro film. Divadlo považuje za důležitý protějšek své volné výtvarné práce, jejímž pilířem 
je žánr objektu a instalace. Pravidelně vystavuje v Rusku a od roku 2000 i v zahraničí, v roce 2008 získala jednu z nejvý-
znamnějších ruských cen udělovaných v oblasti současného umění: Innovacija (Inovace). O rok později bylo její dílo před-
staveno v ruském pavilonu na Bienále v Benátkách. V témže roce byla zařazena jako nejmladší autorka do série samo-
statných výstav v moskevském Muzeu současného umění, které měly sjednocující název Moskva aktual’naja (Moskva 
aktuální) – pro čtyřpatrovou budovu muzea připravila průřez svými instalacemi. Účastnila se rozsáhlé přehlídky sou-
časného umění a jeho vztahu k budoucnosti pod názvem Futurologija (Futurologie) v prestižním výstavním prosto-
ru Garáž v komplexu někdejších Melnikovových autobusových garáží nedaleko moskevského centra – výstavu připravil 
v roce 2010 francouzský kurátor Herve Mikhailov. V roce 2012 se samostatným výstavním projektem účastnila Roku Ruska  
ve Francii. Roku 2013 vystavovala v Singapuru. Od 90. let Korina spolupracuje s prestižní moskevskou Galerií XL. V roce 2013 
připravila její zakladatelka Lena Selina výstavu nazvanou Něvesomosť (Beztíže) v podstavci legendárního sousoší Dělníka  
a kolchoznice Věry Muchiny. Samostatné výstavy Iriny Koriny se kromě Moskvy konaly v řadě ruských a západoevropských měst.

Irina Korina je známa jako autorka instalací z banálních, důvěrně známých a sociálně i historicky příznačných ma- 
teriálů. Tkaniny s květovaným vzorem, kusy pracovních oděvů námezdních sil ze Střední Asie nebo kusy ohrad z post- 
sovětských stavenišť se v jejím provedení stávají součástí vzpomínek na sovětský život, předmětem touhy po štěstí 
 i prostředkem nápadité kritiky. 

PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava, Galerie města Ostravy

MĚŘÍTKA TOUHY V PLATO
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Filozofická fakulta Ostravské univerzity byla  
v letech 2001-2014 z iniciativy tehdejší děkanky FF 
kolektivním adoptivním rodičem ugandské dívky  
Deleiry Nakimuli. Díky adopci ukončila dívka  
základní školu i nižší střední školu a složila úspěšně 
maturitní zkoušku. otiskujeme zde  v překladu  její 
děkovný dopis.

Milá přítelkyně s rodinou,
píše Ti Nakimuli Deleira. Jak se máš?  Doufám,  
že dobře. U mě to jde. Tentokrát Ti píšu, abych  po-
děkovala za všechno, co jsi pro mě udělala. V roce 
2001 ses rozhodla mě adoptovat a byla jsem ten-
krát šťastná jako král, že ses stala  mým adoptiv-
ním rodičem. V té době se zdálo, že moje vzdělání  
a sny skončí. Ale pak jsi vstoupila do mého života Ty  
a Tvá rodina. Nevím, jak to správně říct, ale ať Vám to 
Bůh oplatí. 

Děkuji Vám za všechno, za to, že jste mi každý rok 
hradili školní poplatky a uniformu, oblečení, boty, ná-
dobí, jídlo a ostatní věci. 

Právě jsem dokončila maturitu nižší úrovně, a to jen 
díky Tobě a tvé rodině. S touto úrovní vzdělání můžu v 
Ugandě pracovat v továrně a živit rodinu. Ale není to 
úplně to, co bych si přála.

Doufám, že budu moct  jednou pokračovat, abych 
měla v budoucnu lepší a delší život. 

Děkuji za dopisy, které jsi mně posílala,  za lásku, 
kterou jsi mi projevovala. Prosím, poděkuj celé své ro-
dině za jejich lásku a za fotografii, kterou mi poslali. 
Jsem na Tebe hrdá. Děkuji Ti za Tvou trpělivost a za to, 
že jsi byla mým adoptivním rodičem.  Ať Ti Bůh ve všem 
žehná. 

S pozdravem
Nakimuli Deleira

               
                                                                                                    

Milá Deleiro, ať se ti v životě daří co nejlépe, ať jsi 
zdravá a šťastná!

 Eva MRHAČOVÁ

 LISTY                        Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

duchovních horizontů nového postsovětského pohanství  
a zplanělého křesťanství 

ARCHETYPÁLNĚ FOLKLÓRNÍ — Korina se opakovaně 
vrací k problematice národní ideje, jejího zhmotnění a její 
instrumentalizace. Lidovost je u autorky srostlá s kýčovitým 
populismem, národní motiv s atrapou

MATERIÁLNĚ MOTIVICKOU — autorka zkoumá, z ja-
kých materiálů se utváří naše všednodennost, naše každo-
denní skutečnost — co najdete na ruských stolech, ohra-
dách a tělech 

POLITICKY IDEOLOGICKOU — na výstavě se temati-
zují aktuální jevy ruské — ale nejen ruské — společenské 
problematiky, jako je xenofobie, zneužívání výzkumů veřej-
ného mínění a levných (nelegálních) pracovních sil, názo-
rový radikalismus a strach 

VĚDECKOU A KOSMICKOU — co se stalo se Sputni-
kem, ptá se Korina. Ale nemá tím na mysli jen sovětskou 
mytologií opředenou létající kouli z roku 1957, nýbrž celou 
sféru sovětské vědy, která slibovala proměnit život na zemi  
v jakousi rajskou nebo alespoň ráji se blížící existenci. 

Pět významových položek, nabízejících různé typy vhle-
dů do díla Iriny Koriny (řadu z nich přibližuje katalog, který 
je k dispozici v češtině a v angličtině), nepředstavuje žádný 
návod, nanejvýš inspiraci. 

Obrazotvornost Iriny Koriny působí natolik mnohavrs-
tevnatě a významově otevřeně, že je téměř vyloučeno, aby 
ve vnímavém divákovi nerozechvěla nějakou jeho vlastní, 
osobní strunu, novou úvahu, jedinečný nápad či aspoň za-
sutou vzpomínku.

Tomáš GLANC

Slavista, překladatel, kritik, kurátor Tomáš Glanc (1969) 
patří k předním českým rusistům, byl mj. ředitelem Ústavu 
slavistických a východoevropských studií FF UK 
(2000–2003) a ředitelem Českého centra v Moskvě 
(2005–2007). V posledních letech působil na univerzitách  
v Brémách, Basileji a na Humboldtově univerzitě v Berlíně. 
 V současnosti je jeho hlavním pracovištěm univerzita  
v Curychu. Od konce 80. let se zabývá ruskou kulturou  
a kulturní teorií, obzvlášť současnou literaturou a výtvarným 
 uměním, estetikou avantgardy, literární vědou, sémiotikou, 
později také ideologií slovanství a problematikou estetiky 
změněných stavů vědomí. Je autorem knihy Souostroví  
Rusko / Ikony postsovětské kultury, která vyšla v edici  
Revolver Revue.

Foto: http://www.ff.cuni.cz

Naše adoptivní dcera Deleira se loučí...
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ať přijedu. A tak jsem jela do Londý-
na. Zpočátku jsem byla ve škole jen 
jako dobrovolník a u toho jsem pra-
covala v kavárně. Se zbytkem to šlo 
postupně. Po pár měsících jsem do-
stala práci v jazykové škole, skončila 
jsem s vařením kávy a začala jsem 
učit na plný úvazek.  

Učíte děti i dospělé. Co je pro Vás 
těžší?

Nejspíš učení dětí. Je to velká ra-
dost, ale zároveň taky výzva. Nej-
složitější asi je děti zaujmout a udr-
žet jejich pozornost. S dospělými  
je to mnohem jednodušší. Jenže ti  
se zase často stydí a bojí se dělat 
chyby. O tomhle děti nikdy nepře-
mýšlí. Jsem ráda, že můžu dělat 
obojí. Občas od dětí utíkám k do-
spělým a zase naopak. 

Kdo jsou Vaši studenti? Proč  
si vybrali češtinu, čím si vysvět-
lujete jejich zájem?

Nejčastějším důvodem mých stu-
dentů je láska. Většinou jsou to 
lidé zamilovaní do Čecha či Češky. 
Chtějí poznat jazyk svých partne-
rů, navštívit jejich příbuzné anebo 
společně česko-anglicky vychová-
vat děti. A to je asi ta nejlepší mo-
tivace! Existují ale taky jiné důvo-
dy. Někteří studenti se učí proto,  
že se chtějí do Česka přestěhovat  
za prací či studiem. Jiní zase studují 
obor, který vyžaduje znalost češti-
ny. Často se jedná o literaturu nebo 
umění. Nikdo z nich se ale v podsta-
tě česky učit nemusí. Všichni to dě-
lají dobrovolně a s radostí. 

Jsou Britové ve vztahu k učení cizí-
ho jazyka v něčem jiní? Specifičtí?

V Česku se děti už na základních 
školách učí cizí jazyky. Pro nás 
Čechy je to něco samozřejmého.  
Ve Velké Británii tato tradice bo-
hužel není příliš rozšířena. Mnozí 
Britové neovládají žádný cizí jazyk. 
Představte si tedy, že prvním cizím 
jazykem, se kterým přijdou do sty- 
ku, je čeština. Studium je pro ně 

V polovině října k nám doslova 
„na skok“ zavítala bývalá  
studentka katedry českého  
jazyka Mgr. Michaela Sanytrová, 
aby společně s doktorem  
Jaroslavem Davidem pokřtila 
učebnici Czech in Ostrava. 
Kniha je určena především 
lektorům češtiny zahraničních 
studentů. Ona sama se výukou 
češtiny zabývá už třetím rokem. 
Jejím domovem je momentálně 
Londýn. 

Jak jste se vlastně k této práci 
dostala?

Ještě v půlce pátého ročníku jsem 
pořádně nevěděla, co budu po stát-
nicích dělat. Vždycky jsem byla hod-
ně kreativní, ráda jsem cestovala  
a učila se jazyky, a tak jsem zvažova-
la, jak to všechno spojit. A nakonec 
u mě vyhrála čeština pro cizince. 
Začala jsem hledat různé možnosti 
ve světě a nejvíce mě zaujala Česká 
škola bez hranic v Londýně. Pro-
zkoumala jsem jejich stránky, na-
psala jsem jim a oni mi odepsali,  

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ XI.

Je absolventkou oboru Český jazyk  
a literatura na Filozofické fakultě  
Ostravské univerzity v Ostravě.  
V roce 2012 se po ukončení magis-
terského studia odstěhovala do Velké 
Británie, kde začala pracovat jako 
lektorka češtiny pro cizince. Ve škole 
Czech School without Borders London 
vyučuje výtvarně-jazykové lekce  
a spolupracuje na několika projektech 
a tvořivých dílnách. Dále v londýnských 
 jazykových školách vede individuální 
lekce češtiny jako cizího jazyka pro 
studenty na všech úrovních. Její lekce 
jsou založeny na komunikaci a hře. 
Zajímá ji zapojování literatury  
do výuky jazyka a během svých lekcí 
často používá literární texty. 

Mgr. Michaela Sanytrová

Jednu lekci češtiny, prosím
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proto velmi obtížné. Nejen, že se  
v dospělosti učí česky, ale v podsta-
tě se učí také to, jak se naučit cizí 
jazyk. 

Pochopení cizího jazyka je pro 
Brity navíc ještě ztížené tím, že 
mnohdy nerozumí tomu, jak fungu-
je angličtina. Na základní škole se 
několik let věnují pravopisu, gra-
matice jen velmi málo a potom 
mnoho let rozvíjejí své vyjadřovací 
schopnosti. Britský školský systém 
je zkrátka jinak nastavený. Takže  
je běžné, že musím studentům nej-
dřív vysvětlovat anglickou grama-
tiku. Několik studentů už mi řeklo, 
že jim angličtina dává větší smysl  
až potom, co se začali učit česky. 

obalka_140831.indd   2 01.09.14   20:28

FF Vám jistě dala dobrý základ,  
ale na vše se připravit nelze.  
Co bylo pro Vás největší překáž-
kou, nástrahou?

Studium mě připravilo velmi dobře 
teoreticky a téměř všechno, co jsem 
se za pět let na FF naučila, denně 
používám. Třeba minulý týden jsem 
někomu popisovala staroslověnšti-
nu. To, co mi ale chybělo, byla praxe. 
Dobrým učitelem se zkrátka nestane 
nikdo jen na základě znalostí. A tak 
mi na začátku nějakou dobu trvalo, 
než jsem přišla na to, jak vlastně učit. 
Musela jsem udělat všechny začáteč-
nické chyby, abych zjistila, co fungu-
je a co ne. V prvních měsících jsem  

si byla docela nejistá, ale po čase jsem 
začala ke svým studentům přistupo-
vat tak, jak jsem si kdysi přála, aby 
někdo učil jazyky mě. Systematicky, 
srozumitelně a zábavně. 

Co jste se za tu dobu naučila Vy?

Učím se neustále. Kromě toho,  
že se při každé lekci naučím minimál-
ně jedno nové anglické slovíčko, také 
více chápu myšlení svých studentů. 
A díky tomu, že jsem se naučila dob-
ře anglicky, rozumím chybám svých 
studentů a umím jim je vysvětlit.

Za odpovědi poděkovala 
Nela PARMOVÁ

Učebnice pro studenty programu Erasmus

Kniha Czech in Ostrava je určena všem cizincům  
a hlavně studentům programu Erasmus, kteří se snaží 
nahlédnout do tajů jazyka českého. Svou koncepcí 
vychází vstříc jejich potřebám, neboť se zabývá tématy, 
s nimiž se setkávají nejen na akademické půdě den co 
den. Pomáhá jim při orientaci ve městě, při nakupování, 
psaní emailů, naučí je podat o sobě a o studiu základní 
informace. Není suchopárnou učebnicí české gramatiky, 
ale skutečným pomocníkem v každodenním životě 
cizince v České republice. Všímá si například také 

nejrůznějších komunikačních nedorozumění – tykání 
versus vykání, oslovování akademiků, pozdravů, zrádných 
mnohovýznamových slov v češtině, která mohou být 
zdrojem pobavení, ale i společenského faux pas.

Autorem učebnice je doc. Jaroslav David z katedry 
českého jazyka, který čerpal z více jak patnáctiletých 
zkušeností výuky češtiny pro zahraniční studenty na FF 
OU. Vznik učebnice je spolu se zřízením Zkušebního 
centra pro žadatele o české občanství (jediného v MS 
kraji) prvním krokem k rozvoji češtiny pro cizince jako 
samostatného a kvalitního oboru na KČJ FF OU, (včetně 
pořádání letních škol).
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HABEMUS RECTOREM NOVUM!

 LISTY                        Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

V pondělí dne 15. prosince 2015 zvolil Akademický senát Ostravské 
univerzity novým rektorem naší univerzity na čtyřleté období 
významného českého gastroenterologa, pana prof. MUDr. Jana LATU, 
CSc., dosavadního prorektora OU pro řízení vědy a vnějších vztahů.

Z programového prohlášení pana profesora Laty vyjímáme:

„Univerzita není jen pouhé volné sdružení šesti fakult a rektorátu,  
ale jednotný organismus, který by měl být propojen kulturou důvěry, spolupráce, 
dialogu, vzájemného respektu a vědomí sounáležitosti. Úkolem rektora je zajistit  
komunikaci, koordinaci a mediaci individuálních požadavků fakult s vizí  
prosazování celouniverzitních cílů.“   

Nově zvolenému panu rektorovi přejeme z celého srdce, aby se mu všechny plány dařilo 
uskutečňovat!

                                                                                            Eva MRHAČOVÁ  

Slavnostní vernisáží dne 27. listopadu 2014 byla 
v Galerii Na Půdě Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity zahájena výstava z fondů Moravského 
zemského archivu v Brně s podtitulem Krása 
středověkých erbů a pečetí. Expozici otevřeli docent 
Bohumír Smutný z Moravského zemského archivu 
v Brně a děkan Filozofické fakulty OU profesor Aleš 
Zářický, úvodní slovo pronesl profesor Tomáš Krejčík 
z katedry historie. 

Vybraný soubor fotografií z fondů Moravského zemského 
archivu v Brně připomíná pestrou paletu námětů 
středověkých pečetí. Část vystavených pečetí dokládá 
světskou středověkou symboliku: vyobrazení panovníka 
nebo panovnice na trůnu, jezdecké pečeti moravských 
markrabat nebo drobné portréty vládců. Tyto pečeti byly 
součástí panovnické (sebe)reprezentace. Pečeti církevních 
institucí a osob čerpaly z křesťanské symboliky a ikonografie. 
Tato drobná dílka, která vznikla v dílnách předních rytců 
a zlatníků, prozrazují proměny náboženských idejí  
i liturgických obřadů. Výstava rovněž přináší doklady erbů  
a další heraldické symboliky. Erby vyniknou na reprodukcích 
vazeb několika kvaternů moravských desk zemských. 
Výstavu uzavírají ukázky iluminací ze středověkých 
rukopisů.

Středověká společnost byla civilizací obrazu a slova  
a obrazy středověkých pečetí jsou toho dobrým příkladem.

Jedinečnou výstavu pečetí v mistrném fotografickém 
provedení dokumentátorky Moravského zemského archivu 
Anny Peckové je možno shlédnout do konce ledna 2015. 

        
  Tomáš KREJČÍK 

Unikátní výstava fotografií středověkých 
pečetí v Galerii Na Půdě

Ze zahájení 
vernisáže, 
(zleva) doc. 
Bohumír 
Smutný, 
děkan Aleš 
Zářický, 
prof. Tomáš 
Krejčík

Návštěvníci  vernisáže

Fota: Nela PARMOVÁ
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Z MOUDROSTI NAŠICH PŘEDKŮ

 LISTY                        Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Prosinec
December má 31 dní

Doba částečného odpočinku zahrádkáře. Jeho vynalézavost 
a snaha po zdokonalení své zahrádky mu však nedají odpo-
čívati. Přemýšlí, osnuje nové plány, které na jaře v život 
uvede. V zahradě hledí i v zimě udržeti soulad, pořádek 
a odstraňuje vše, co pěknému vzhledu spící zahrady překáží.

Zahrádkář Domácí  zápisky

      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.

Je-li mráz na prvního prosince, vyschne ne jedna studnice.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
O svatém Františku Xaveru, ledový vítr fičí od severu.
Svatá Barborka, vyhání dřevo ze dvorka.
Nemá-li roba v hubě fajku, mele jazykem.
Na svatého Mikuláše je už celá zima naše.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Panna Marie vlky houfuje.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima všady.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Mladá žena, starý muž, chystaj si na děcka vůz.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Prosinec tiší lednové mrazy.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
O svaté Albíně, schovej se do skříně.
O svatém Lazaru, utěsni stodolu.
Dvoupalcový jazyk ženský utluče patnáct pěstí vysokého chlapa.
Prosinec zemi zhrudí a jizbečky studí.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
O svatém Tomáši beranici na uši.
Když prosinec bystří, o vánocích jiskří.
Svatá Viktorie, obrázky na okna ryje.
Na Štědrý večer hvězdičky — ponesou vajíčka slepičky.
Na Boží narození o bleší převalení.
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
Kdo špek jí a slivovicu pije, toho ani pantokem nezabije.
Když na Mláďátka prší, osýpají se děti.
Prosinec-li hladí, leden pak mrazem zraní.
Jsi-li churav, je to z vody, proto rychle do hospody.
Když na Silvestra sněží, Nový rok není daleko.

Počasí dle stoletého kalendáře: Začíná mrazem, brzy pošmourno, déšť, zima a led, dne 10. sníh, na to mrzne 
do 19., kdy prší, nastane ale hned zase studeno až do konce. Dnů ubývá do 22. o 20 minut, pak přibývá až 
do konce o 6 minut. Délka dne 8 hodin 24 minut až 8 hodin 4 minuty, pak až 8 hodin 10 minut.
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 LISTY                        Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

PF 2015
Pěkné a klidné 

Vánoce  
a úspěšný rok 2015 

přeje

redakce Listů FF OU


