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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ

jící kompozice  
s infantkou Mar-
kétou a dvěma 
dvorními dáma- 
mi. Infantka ob-
klopená svým 
malým dvorem 
se přišla podívat 
na své rodiče. 
Malíř nenamalo-
val klasický dvoj-
portrét královského páru, který je zde 
upozaděn, ale naopak plod jejich lásky.

Na Jezdecký portrét infanta Dona 
Baltasara Carlose, na němž šestiletý 
následník trůnu sedí na vzpínajícím 
se koni, měli diváci pohlížet zdola, 
což je znát např. na trupu koně, jehož 
rysy jsou v disproporci k výšce člově-
ka. Velázquez byl autorem i několika 

aktů. Do současnosti se dochoval pouze 
obraz Venuše s Amorem (též Venušina 
toaleta), na němž je smyslná bohyně 
namalovaná zezadu. Modelkou byla 
pravděpodobně malířova mladá milen-
ka, s níž se seznámil během své druhé 
italské cesty. Obraz je jediným aktem  
ve španělském malířství 17. století.

Marek ZÁGORA

Barokní malířství
Španělsko - Diego Velázquez

Las Meninas

Jezdecký portrét 
infanta Dona 
Baltasara Carlose

Diego Rodriguez de Silva y Velázquez, 
známý jako Diego Vélazquez (1599-
1660), se narodil v Seville. Již od dětství 
rád kreslil a jako jedenáctiletý se dostal 
do ateliéru Francisca Pacheca, svého 
pozdějšího tchána. V třiadvaceti letech 
odjel do Madridu, kde svými malbami 
záhy zaujal mladého španělského krále 
Filipa IV. a stal se jeho dvorním malířem. 

V Madridu se setkal s Rubensem, 
který v něm vzbudil zájem o poznání 
Itálie, kam podnikl celkem dvě delší 
cesty. Po svém návratu realizoval čet-
né zakázky zejména na reprezenta-
tivní královské portréty, ale i malby  
s náboženskou tematikou. Byl čle-
nem králova nejužšího dvora a zastával  
u něj řadu předních funkcí. Král Filip IV.  
si Velázqueze natolik oblíbil, že se ne-
chal portrétovat výhradně od něj. Výra-
zem nadstandardního králova vztahu  
k malíři byla mimo jiné i skutečnost, 
že když Velázquez v srpnu 1660 umíral, 
král jej pravidelně navštěvoval. Španěl-
ský malíř Diego Velázquez vynikl jako 
mistr podobizny s nekompromisním 
zaujetím pro pravdu. Se stejným zauje-
tím maloval portréty krále i jeho podda-
ných. 

Nejslavnějším a zároveň nejskvělej-
ším dílem Diega Velázqueze je rozměr-
ná malba Las Meninas (Dvorní dámy). 
Divák se jeho prostřednictvím ocitá  
v zámecké síni, kde samotný Velázquez 
(na obraze vlevo) maluje portrét Filipa 
IV. a Marie Anny Rakouské, jejichž „ob-
raz“ vidíme v zrcadle za malířem. Ti jsou 
tak diváky i protagonisty výjevu zároveň 
-  máme před sebou obraz v obraze. 
Nejnápadnější je však před malířem sto-

Venuše s Amorem 
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO

Narodil se 25. října 1857 ve Vídni do 
podnikatelské rodiny. Jeho otec vlastnil 
rodinnou firmu „Gebrüder Böhm“, která 
se specializovala na výrobu klobouků 
a hlavní závod měla ve Vídni, další pak 
v Novém Jičíně a v Praze. Všichni čtyři 
Maxovi bratři pracovali v otcově firmě, 
avšak mladý Max, kterého zajímaly už 
od dětství přírodní vědy, kráčel cestou 
vlastní. Po maturitě se vydal studovat 
geologii do Curychu a poté na  vyso-
ké učení technické v Karlsruhe, kde   
u význačného profesora Carla Englera, 
zaměřujícího se na problematiku ropy, 
studoval chemii. Pod jeho vedením vy-
pracoval svou disertaci „Beiträge zur 
Kenntnis der galizischen Erdöles“. Svého 
učitele doprovázel na studijních ces-
tách po Kavkazu (Baku) a Haliči. Stali 
se přáteli a z jejich spolupráce vzešla  
i metoda „Engler-Böhm“, kterou se ur-
čovala přítomnost parafinu v ropě. Po 
krátkém pobytu na získání zkušeností 
v rafinerii zemního vosku v rumunském 
Jibou se Max Böm rozhodl založit svůj 
vlastní podnik - rafinérii minerálních 
olejů v Přívoze, vedle dnešního hlavní-
ho nádraží.

Proč si Max Böhm koncem 80. let 19. 
stol. vybral pro založení podniku Ost-
ravu? Svou roli zde jistě sehrálo pevné 
přátelství ze studií s Maxem Mollerem, 
opavským rodákem, který v Ostravě zís-
kal uplatnění jako báňský inženýr. Max 
Böhm se přestěhoval z Vídně do Morav-
ské Ostravy a spolu s Mollerem si dali  
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Jméno doktora Maxe Böhma už 
asi nikomu ze soudobé ostravské 
veřejnosti moc neříká. Kdo to byl? 
Oč se zasloužil a jak to, že dodnes  
v Ostravě přetrvávají jeho stopy?

v blízkosti dnešního Husova sadu vy-
stavět vedle sebe své rodinné domy...

V počátcích byl Max Böhm finan-
cován z vlastních rodinných zdrojů, 
později s tím, jak se petrolejářská vý-
roba rozšiřovala a stoupaly finanční 
nároky, spolupracoval i s jinými vlast-
níky kapitálu. Zasedal ve správních 
radách několika ostravských podniků 
a angažoval se v komunální politice  
i v místní židovské obci. Tím vším se vel- 
mi podílel na životě tehdejší Ostravy. 
Ještě ve třicátých letech, již osmdesáti-
letý, byl tento podnikatel   předsedou 
správní rady „svého“ podniku!  

O vnitřním světě cílevědomé-
ho Maxe Böhma toho příliš nevíme.  
Ze vzpomínek jeho vnučky vyplýva-
jí tyto jeho základní vlastnosti: sa-
mostatný duch spoléhající se na sebe  
a své schopnosti, víra ve vyšší vzdělání 
a ustavičné celoživotní vzdělávání čet-
bou odborné literatury, zejména ně-

mecké a anglické. Politicky patřil zřejmě 
k německým liberálům.

Jako téměř dvaaosmdesátiletý opustil 
Max Böhm se svou chotí dne 8. září 1939 
Moravskou Ostravu. V protektorátu za-
nechal většinu svého jmění a odcestoval 
do Palestiny, kde už jej čekal jeden z je- 
ho synů. V novém domově se mu líbilo 
a vyjádřil  lítost, že se tam neodstěhoval 
už dříve. Měl štěstí: jako jeden z mála ze 
své širší rodiny se zachránil a mohl po-
kojně dožít úctyhodného věku 94 let.

Max Böhm je jeden z pionýrů naší pe-
trolejářské tradice. Patří k osobnostem, 
které se podílely na historii našeho měs-
ta. Továrna, kterou založil, dávala ob-
živu stovkám lidí a jeho životní příběh 
by mohl dobře posloužit jako ilustrace 
národnostních, politických a společen-
ských proměn, které přichystalo zdejší-
mu regionu 20. století. 

                                                                                                                                                      
  Jan GROMNICA

 student FF

Staré rodinné stříbro neztrácí svou hodnotu
Max Böhm – poslední ze zakladatelů ostravské petrolejářské tradice

Petrolejka z pohlednice 
z roku 1907

Zdroj: archiv autora
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ní Finsko, 140 km severovýchodně 
od Tampere a 270 km severně od 
Helsinek, na severním konci jezera 
Päijänne. S 129 425 obyvateli (31. 5. 
2010) je to sedmé největší město Fin-
ska“ (URL1). To nezní vůbec špatně 
... dá se zjistit ještě něco bližšího  
o univerzitě? Z univerzitních strá-
nek Jyväskylské univerzity (finsky 
Jyväskylän yliopisto), na kterých 
spěšně hledám ikonu pro přepínání 
jazykových verzí z finštiny, jazyka, 
ve kterém se slovo univerzita, tak 
podobné ve většině evropských jazy-
ků, řekne prosím yliopisto, lze vyčíst: 
Historie této instituce sahá do roku 
1863, kdy byla v Jyväskylä založena 
první finskojazyčná škola vzdělávají-
cí budoucí učitele, která se postupně 
rozšiřovala, transformovala a získa-
la další oprávnění. O necelých sto let 
později byla založena filozofická fa-
kulta, další fakulty brzy následovaly 
a vysoká škola získala statut univer-
zity. V roce 2013 univerzita oslavila 
150 let své existence. Je jednou ze 17 
univerzit ve Finsku, současně se řadí 
k tzv. klasickým univerzitám. Ty lze 
ve Finsku nalézt prakticky v každém 
větším městě. 

Univerzita je zapojena do me-
zinárodního výzkumu a dosahuje 
excelentní výsledky např. v oblasti 
jaderné fyziky, evoluční biologie, 
aplikované lingvistiky, vzdělávání 
dospělých a seniorů apod. Na celkem 
sedmi fakultách zde studuje více jak 
15 000 posluchačů v prezenčním 
studiu, mezi klasické obory patří 
např. přírodní, humanitní, sociální 
vědy a ekonomie, které lze vystu-
dovat rovněž v mezinárodních ma-
gisterských studijních programech. 
Jedná se o jednu z nejvýznamnějších 
výzkumných institucí zaměřující  
se mimo jiné na vzdělávání budou-
cích pedagogů a další vzdělávání 
dospělých, přičemž celkový počet 
posluchačů univerzity činí kolem 40 
000. Je zde ještě další specifikum: 
Zdejší fakulta sportovní vědy je do-
konce jedinou v zemi. A jsou finští 
studenti opravdu tak dobří, jak se  
o nich říká? Čtěte dále ...

Pro finský vzdělávací systém  
je typické, že ač funguje podle stá-
tem stanovených pravidel, jak je 
tomu například i u nás, tak je více 
flexibilní a umožňuje větší orientaci  
na multidisciplinární studium 

„Martine, nemohl bys jet místo mě 
na jaře do Finska?“ Tak nějak zača-
lo mé malé „finské dobrodružství“ 
v loňském roce v podobě prvního 
učitelského pobytu v rámci pro-
gramu ERASMUS+, díky kterému 
jsem strávil dva týdny na univer-
zitě ve finském Jyväskylä. A jestli  
se ptáte ... ano, také jsem měl problém  
s výslovností, správně je to /‘jyʋæs̩ -
kylæ/, i když máte pocit, že to místní 
stejně vyslovují jinak. Před odletem 
jsem se přistihl při tom, že si jen stě-
ží vybavuji více než základní infor-
mace o Finsku: hokej, Nokia, Mika 
Häkkinen, ugrofinský jazyk, země 
tisíců jezer, země, jejíž studenti 
pravidelně obsazují nejlepší příčky 
v mezinárodním průzkumu PISA, 
zemi, kterou si matně vybavuji  
z vyprávění své helsinské kamarádky  
z doby pobytu Erasmus v Německu, 
zemi, která v minulosti těžce bojo-
vala proti nesmírné přesile o svou 
nezávislost a která je v současnosti 
jednou z nejvyspělejších na světě. 

Chci být ale dobře připraven a tak 
alespoň ve spěchu procházím zá-
kladní informace na wikipedii: Jy-
väskylä, „je město v provincii Střed-

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH 
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

Mgr. Martina Mostýna, Ph.D., odborného asistenta katedry germanistiky, 
jste mohli poprvé spatřit na půdě Filozofické fakulty OU již před 14 lety jako 
začínajícího studenta magisterského oboru učitelství německého jazyka  
a literatury a francouzského jazyka a literatury pro střední školy. Jeho zájem  
o současný německý jazyk neutuchal, a tak se rozhodl dále pokračovat ve studiu 
v doktorském studijním programu na FF OU, kde v roce 2009 obhájil doktorskou 
práci na téma Grammatische Mittel der Informationskondensierung in 
Wirtschaftstexten. V rámci pedagogické činnosti se věnuje synchronní lingvis-
tice, zejména odbornému jazyku, ale také translatologickým disciplínám. Mezi 
hlavní oblasti jeho vědecké činnosti patří kontrastivní výzkum akademického 
diskurzu a odborná terminologie z hlediska slovotvorby, kterým se věnuje 
jako člen Centra výzkumu odborného jazyka. V současnosti rovněž působí  
v Akademickém senátu FF OU a v Komisi pro projektovou a grantovou činnost.
                                                                                                                        Eva MRHAČOVÁ

Martin Mostýn

Jak to chodí na finské univerzitě  
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
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a také plynulejší přechod mezi jed-
notlivými obory. Dalším specifi-
kem, které mne ve Finsku zaujalo,  
je interkulturní přístup k výuce ci-
zích jazyků a zajištění přístupu ke 
vzdělání v rodném jazyce: tak na-
příklad jen v samotném Jyväskylä 
probíhá doučování ve více než 20 
jazycích. Cizí jazyky, ty Finové  
na rozdíl od některých nejmeno-
vaných obyvatel některých nejme-
novaných zemí (v rámci zachování 
mírumilovného soužití všech ná-
rodů) ovládají bravurně. Za celou 
dobu jsem se nesetkal s nikým, kdo 
by neovládal alespoň základy ang-
ličtiny, popř. jiného světového jazy-
ka. Finové obecně působí na první 
pohled uzavřeněji a na Středoevro-
pana v kontaktu s cizinci poněkud 
ostražitě. Nejen ve Finsku, ale také 
v jiných skandinávských zemích  
jej ale překvapí silný pocit souná-
ležitosti, soudržnosti a vzájemná 
podpora. Individualita se sice cení, 
ale na univerzitě např. není zvy-
kem ani příliš vychvalovat ani kri-
tizovat výkony studentů před celou 
třídou – nedělat tedy příliš velké 
rozdíly, prostě v kolektivu moc ne-
vyčnívat.

Před první hodinou mého se-
mináře k vývojovým tendencím  
v současné němčině jsem měl trochu 
obavy, jak bude probíhat komunika-
ce se studenty, ale ty se velmi záhy 
rozplynuly. Patrně k tomu přispěl 
fakt, že všichni odjíždějí minimálně 
na jeden semestr do Německa a jsou 
tedy obeznámeni s „německým sty-
lem“ vedení výuky. Byli vždy velmi 
dobře připraveni, jelikož jsou zvyklí 
na domácí přípravu, která předchá-
zí samotnému vyučování. Na tu  
se klade na univerzitě velký důraz. 
Domácí úlohy plnili vždy poctivě  
a aktivně se zapojovali v semináři 
do diskuse – prostě ideální studen-
ti. Vzpomínám si, jak chudáci  pro- 
bděli před závěrečným seminářem 
skoro celou noc, aby si připravili 
krátké prezentace na téma cyber-
slang – tomu se tedy říká pracovní 
nasazení.

Má skupina byla ale poměrně 
malá a jistě se všude najdou výjim-
ky, celkově vzato mi ale nepřišlo, 
že by mladí lidé ve Finsku byli až 
tak odlišní – snad až na ty alkoho-
lové večírky v sauně, o kterých vím 

ale jen z doslechu. Ano, saunu, tu 
ve Finsku naleznete skoro všude, 
je také často běžnou součástí stu-
dentských kolejí. Co mi ale příliš 
nepřirostlo k srdci, je místní klima. 
Dlouhé procházky kolem zamrzlé-
ho jezera u jyväskylského campusu 
mají jistě své kouzlo, ale teplo je tep-
lo a spolu s krátkými dny to na člo-
věka působí dost nepříjemně. Ani 
gastronomie mne příliš nenadchla, 
zejména ta veřejná ve formě dra-
hých restaurací a dle mého názoru 
až příliš velkého počtu fastfoodů. 
Zato domácí kuchyně, to je jiná, při 

vzpomínkách na výborný domácí 
houbový koláč naší milé finské ko-
legyně Annette Winter-Tarvainen, 
která již léta jezdí na naši katedru, 
se mi zase sbíhají sliny. Finové jsou 
totiž prý také vášniví houbaři. Zá-
věrem bych popřál všem studentům  
i kolegům, kteří se do Finska teprve 
chystají, aby i jim se pobyt vydařil 
tak jako mně a aby na něj vzpomí-
nali s dobrým pocitem. Nezbývá než 
poděkovat: Kiitos, Suomi!

                                                                                                                
Martin MOSTÝN
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Jezero a univerzitní Kam-
pus v pozadí

Foto: archiv autora

Typické dřevěné domy

Foto: archiv autora
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI ÚNORU

Sférou celoživotní badatelské práce  
pana profesora Šabršuly byly obory ro-
mánské filologie, zejména lingvistika 
francouzská, italská, rumunská, okci-
tánská a historická  srovnávací jazyko-
věda.

Své odborné výstupy, zejména 
monografie a vysokoškolské učeb-
nice, jejichž celkový počet zahrnu-
je více než 400 položek, publikoval  
v České republice i v zahraničí (Francie, 
Belgie, Německo, Kanada, Velká Britá-
nie, Španělsko, Rumunsko, Polsko).

Vedle vědeckého konání profesora 
Šabršuly byla neméně významná jeho 
činnost pedagogická a přednášková. 
Pod jeho vedením se formovaly pedago-
gické a vědecké osobnosti, z nichž mno-
zí se stali jeho pokračovateli a působí  
na českých i zahraničních univerzitách.

Profesor Jan Šabršula se naro-
dil 31. března 1918 v Bojkovicích  
u Uherského Hradiště. V roce 1937, po 
maturitě na reálném gymnáziu v Třebí-
či, vstoupil jako dobrovolník do armá- 
dy. Složil důstojnické zkoušky a byl u- 
stanoven velitelem pohraniční pevnos-
ti, avšak v březnu 1939, po obsazení 
Československé republiky nacistickými 
vojsky, byl demobilizován. 28. října 
1939 se zapsal ke studiu francouzštiny  
a němčiny na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy. V tento den byl záro- 
veň účastníkem veřejného shromáž-
dění na oslavu státního svátku, které 
skončilo střelbou do zúčastněných  
a dvěma mrtvými - Václavem Sedláč-

kem a Janem Opletalem. Byly uzavřeny 
české vysoké školy a následovaly nacis- 
tické razie, při jedné z nichž byl v čas- 
ných ranních hodinách dne 17. 11. za- 
tčen  na Masarykově koleji v Praze -  
Dejvicích i Jan Šabršula. Za účast  
na studentském hntí odporu byl depor- 
tován do koncentračního tábora v Sach- 
senhausenu, kde byl jako politický vě-
zeň internován v letech 1939 až 1940. 

Studená ruka dějin má mnoho podob. 
Jednou z nich je, že protektorátní vláda 
Čech a Moravy dokázala své studenty  
z koncentračního tábora vyreklamo-
vat, což zachránilo i život Janu Šabršu-
lovi (propuštěn v prosinci 1940). České 
vysoké školy zůstaly uzavřeny a na tuto 
skutečnost  reaguje Jan Šabršula osob-
ním odbojem formou dalšího studia  
na obchodní  škole. Zde skládá druhou, 
odbornou maturitu a na učitelském 
ústavu získává učitelskou aprobaci pro 
základní školy. V květnu 1945 se v Ně-
meckém Brodě, kde v té době  žije, ak-
tivně zapojuje coby voják do válečného 
dění. Vzdává se mu oddíl ustupující ně-
mecké armády a posléze Jan Šabršula 
vede vyjednávání s vedením rumunské 
armády, která tuto část Vysočiny osvo-
bozovala.

Po skončení války využil Jan Ša-
bršula nabídky francouzské vlády  
a akademický rok 1945-1946 strávil jako 
stipendista na univerzitě v Grenoblu. 
Zde navštěvoval přednášky a semináře 
významného lingvisty, fonetika a dia-
lektologa Antonina Duraffoura, kte-

rý u mladého studenta vzbudil zájem  
o strukturálně funkční lingvistiku  
a seznámil ho s principy Pražské lingvi-
stické školy (kroužku). 

Po návratu do Prahy dovršil na Filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy stu-
dia v oboru  francouzština – filozofie.

Po ukončení vysokoškolského studia 
vyučoval Jan Šabršula na gymnáziích  
a následně působil jako lektor cizích ja-
zyků na pražských vysokých školách.  
Na Filozofickou fakultu Univerzity Kar-
lovy nastoupil v roce 1954. V roce 1957 
zde na katedře romanistiky obhájil kan-
didátskou práci na téma Otázky vývoje 
francouzské sociální a politické termi-
nologie. Na základě úspěšné habilitace 
na téma Verbo-nominální konstrukce  
a povaha děje ve francouzštině byl v roce 
1961 jmenován docentem. Jeho bada-
telská činnost a pracovní zaujetí nadále 
intenzivně pokračovaly a jejich vyústě-
ním byla v roce 1964 další disertace  
na téma Systémy vyjadřování času, moda-
lity a aspektu, jejich výstavba a jejich vzta-
hy syntaktické ve francouzštině a pro- 
vensálštině, jejíž obhajobou dosáhl hod- 
nosti doktora filologických věd. V ro- 
ce 1966 byl Jan Šabršula jmenován řád-
ným profesorem francouzského jazyka.

Strukturalista Jan Šabršula vycházel 
ze sémantiky textu. Plně přijímal saussu-
rovský bifaciální (binární) znak výslovně 
jako nástroj k sémantizaci textu. Čerpal  
z důležitých zdrojů mimostrukturalis-
tických a přitom prostrukturalistických, 
především z historické lexikologie

Všem členům naší akademické obce 
oznamujeme smutnou zprávu, že dne 
14. února zesnul ve věku nedožitých 
97 let přední český jazykovědec, 
významný romanista, vážený člen 
a doyen učených společností, tvůrce 
významného vědeckého díla, legenda 
svého oboru a hlas v paměti svého ná-
roda, prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc., 
dlouholetý člen katedry romanistiky 
FF OU. 
Svým mimořádným životním osudem 
pokryl celé století, století v dějinách 
Evropy i lidstva naprosto mimořádné, 
jak svými výdobytky, tak svou krutostí.



6

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

a zároveň se opíral o filologická shrnutí 
strukturalismu, představované zvláště 
Émile Benvenistem  a Eugenem Coseriu. 

Nejen ve své generaci, ale vůbec  
v dějinách recepce a rekonceptualizace 
Pražského lingvistického kroužku Jan 
Šabršula představoval jedinečnou ak-
tualizaci pražského funkčního struk-
turalismu ze strany diskrétnějších,  
o to však plodnějších proudů struktu-
ralismu francouzského i šíře romanis-
tického. Jan Šabršula nejprve důsledně 
rozlišil zkoumání znaku v abstrakt-
ním systému, zkoumání diferenční,  
a v konkrétním textu, zkoumání oku-
renční, rozvíjeje tím Benvenistův pro-
tiklad modu sémiotického (diference) 
a sémantického (okurence). V dalších 
krocích pak rozpracovával jemné tech-
niky, jak poskládat sémantické příspěv-
ky jednotlivých okurenčních nositelů 
do jednoho textového smyslu. 

Vyložit, jakými cestami se tak děje, 
je základním, jediným úkolem lingvis- 
tickým, kterému zasvětil profesor Jan 
Šabršula celý svůj dlouhý a plodný vě-
decký život.

V roce 1993 začal profesor Šabršula 
působit na Filozofické fakultě Ostrav-
ské univerzity, kde byl významnou od-
bornou i pedagogickou oporou týmu 
nově založené katedry romanistiky. 
Jako profesor francouzské a románské 
lingvistiky svou specializovanou pro-
filací a badatelskou činností zaštiťoval 
nově akreditované románské obory; 
jako nestor pracoviště svým širokým 
rozhledem, profesními zkušenostmi, 
ale i důrazem na exaktní metody vě-
decké práce systematicky pozvedal 
úroveň celé katedry. Svou erudicí, mi-
mořádnou pracovitostí, skromností, 
moudrostí a laskavostí přispíval ke 
klidné a tvořivé atmosféře jak mezi uči-

teli, tak i studenty. Kromě pedagogické 
a vědecké práce každoročně přednášel 
studentům Ostravské univerzity o tra-
gických událostech 17. listopadu 1939, 
jejichž byl přímým účastníkem.

V roce 2000 udělil prezident Fran-
couzské republiky profesoru Šabršu-
lovi za jeho dlouholetou významnou 
vědeckou práci v oblasti francouzské 
lingvistiky řád Čestné legie (Chevalier 
de la Légion d´honneur). 

U příležitosti 15. výročí založení Os-
travské univerzity v roce 2006 ocenil 
rektor Ostravské univerzity profesora 

Šabršulu medailí Za zásluhy o rozvoj 
Ostravské univerzity.

Profesor Jan Šabršula zanechal vý-
raznou stopu jak v historii katedry ro-
manistiky, tak v historii celé Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity. 

Poslední rozloučení s panem profe-
sorem Šabršulou se konalo v pátek 20. 
února v obřadní síni motolského krema-
toria.

              Tomáš  HOSKOVEC, 
prezident 

Pražského lingvistického kroužku 
Jana BOLKOVÁ

DEN S PŘEKLADEM 2015

Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni na společné zasedání 
studentů a učitelů u příležitosti slavnostního zakončení 

X. ročníku překladatelské soutěže,

které se koná pod záštitou děkana FF OU, prof. dr. A. Zářického, Ph.D., 

17. března 2015 
od 9.00 hodin v místnosti E 308 

(budova E, třída Čs. legií, Ostrava 1).

Prof. Šabršula během přednášky 
v listopadu 2012

Foto: Miroslav MAŇAS

Oslava 90. narozenin prof. Šabr-
šuly na  katedře romanistiky

Foto: Tomáš RUCKI
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Euroasijské akademické fórum podpoří 
studijní cesty na východ
Od západu na východ,  
i tak by se dalo jednoduše 
shrnout, kam všude mohou 
vycestovat studenti a akademičtí 
pracovníci nejen Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity. 
Právě směrem na východ  
se otevírají nové studijní  
i badatelské možnosti díky 
projektu Euroasijské akademic- 
ké fórum (EAAF). 

FF OU spustila k 1. lednu 2015 pro-
jekt, který by měl koordinovat stu-
dijní mobility do zemí euroasijského 
regionu. Spolupráci se zeměmi, jako 
je Kazachstán, Ázerbájdžán, Ukraji-
na a Rusko, navázalo vedení fakulty 
již v roce 2012, ale v důsledku stou-
pajícího zájmu o transfer studen-
tů všech participujících univerzit  
se děkan FF OU prof. Aleš Zářický 
rozhodl studijní cesty zastřešit tímto 
projektem.

Cílem je i nadále podporovat vý-
jezdy studentů, zejména ty dlouho-
dobé, a zvyšovat tak jejich kvalifika-
ci a schopnosti. „Chceme vychovat 
generace, které budou znalé jazyků, 
východní kultury i mentality eu-
roasijských zemí,“ zdůrazňuje prof. 
Jan Lata, rektor Ostravské univer-
zity, který zároveň vyjádřil celému 
projektu velikou podporu. Právě 
absolventi se znalostí více jazyků 
patří k nejžádanějším na trhu prá-
ce, přičemž znalost angličtiny je 
samozřejmostí. Řada tuzemských 
exportérů se shoduje, že znalost ja-
zyků a kultury východních zemí  
je pro úspěšné navázání obchodní 
spolupráce zcela nezbytná. A právě 
k zemím bývalého Sovětského svazu  
se obrací jejich pozornost, kde vidí 
veliký potenciál pro další diversifika-
ci trhu. „V našem zájmu je zajistit do-
statek lidských zdrojů, tlumočníků 
a prostředníků, kteří budou schop-
ni pokračovat v započaté spolupráci  
i v dalších odvětvích, zejména na po-
li hospodářsko-ekonomickém,“ dopl-
ňuje prof. Zářický. 

V rámci meziuniverzitních roz-
vojových projektů mohou pod hla-
vičkou Euroasijského akademického 
fóra vycestovat do zemí euroasijské-

ho regionu i studenti jiných tuzem-
ských univerzit. Euroasijské aka-
demické fórum jim zajistí potřebné 
zázemí. Zvláště pro ekonomicky 
zaměřené obory může být nabídka 
spolupráce velmi zajímavá. Problém 
s průtahy při získávání potřebných 
dokladů a složitá komunikace je jed-
nou z hlavních překážek při nava-
zování styků. Projekt tento problém 
výrazně eliminuje. 

Vedle tohoto praktického dopadu 
však projekt usnadní cesty také za ú- 
čelem vědecké spolupráce. Smyslem 
fóra je i výměna znalostí a zkušeností 
při spolupráci na mezinárodních pro- 
jektech a rozšíření působnosti akade-
mických pracovníků směrem na vý- 
chod. Akademikům se otevírají nové 
možnosti vědecko-výzkumné čin-
nosti, publikačních reciprocit i při 
řešení mezinárodních projektů.

Zájem o projekt ze strany 
soukromých firem je veliký

Výhodou projektu je i možnost jeho 
začlenění do programu Erasmus+, 
ale ambicí je také získat prostřed-
ky ze soukromých zdrojů. Touto 
cestou se chce ubírat také vedení 
univerzity, které chce do budouc-
na navázat užší spolupráci s privát-
ním sektorem i se státní správou  
a samosprávou. „Model sponzoro-

vání vysokých škol z privátní sféry  
je na západě zcela běžný. Ve východní 
Evropě toto poměrně dobře funguje 
například v Rumunsku,“ uvedl prof. 
Zářický. V současné chvíli projevily 
dvě významné tuzemské společnos-
ti zájem o spolupráci, neboť projekt  
je pro ně z pohledu zaměstnavatele ve-
lice zajímavý. „Mnoho zaměstnanců 
musíme rekrutovat ze zahraničí, což 
je pro nás mnohdy velmi komplikova-
né. Tuzemský trh práce bohužel ne-
nabízí dostatek kvalifikovaných lidí  
s potřebnou znalostí jazyků,“ prozra-
dil na tiskové konferenci vedoucí ná-
borového oddělení společnosti OKIN 
Business Process Services Vladimír 
Bláha. Do budoucna je tak veliká na-
děje, že projekt bude částečně hrazen 
ze strany donátorů, čímž se výrazně 
podpoří jeho rozvoj. 

Snahou projektu je mimo jiné 
také neustále rozšiřovat počet par-
ticipujících univerzit, organizovat 
mezinárodní vědecké konference  
a motivovat studenty ke studijním 
pobytům i mimo Evropskou unii.

„EAAF je prostor pro navazování 
dlouhodobé spolupráce mezi jednot-
livými vědeckými pracovišti, je to 
prostor, který není zatížen politickou 
situací, ale staví mosty mezi všemi 
zeměmi,“ uzavírá prof. Jan Lata.

Nela PARMOVÁ

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta uspořádala 
19. února tiskovou konferenci, 
aby projekt EAAF představila 
široké veřejnosti. Na tiskové 
konferenci měl zastoupení Čes- 
ký rozhlas, deník Právo, Mladá 
fronta Dnes, Novinky.cz, Mo-_
ravskoslezský deník, redakce 
Ostravské radnice a rádio Orion

Foto: Tomáš RUCKI
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studijního programu. Pokud proběhnou 
úspěšně další jednání a především akre-
ditační řízení v jednotlivých zemích, 
mohou se uchazeči od akademického 
roku 2016/2017 těšit na toto nové studi-
um.

Připravovaný studijní obor Středoev-
ropská historická studia je koncipován 
jako navazující magisterské studium 
pro absolventy bakalářského studijního 
programu z Polska, Slovenské repub-
liky, České republiky, ale i pro zájemce  
z dalších zemí. První semestr by student 
studoval na domácí univerzitě, kde by 
vedle výuky historie probíhala také jazy-

ková příprava. Na druhý a třetí semestr by 
student vyjel do zahraničí, kde by studoval 
na obou partnerských univerzitách. Čtvr-
tý semestr by trávil opět na domácí vysoké 
škole, především koncipováním své diplo-
mové práce, v které by měl zúročit vědo-
mosti a znalosti získané v zahraničí.

Věříme, že nový studijní obor, který 
se již během příprav setkává s mimo-
řádným zájmem polských sdělovacích 
prostředků, bude zajímavou výzvou pro 
mladé historiky, kteří se nebojí rozšířit  
si své „historické obzory“ o další středo-
evropské země.

Rostislav ČERNÝ

Dne 24. února 2015 proběhlo  
v polských Katowicích jednání 
zástupců tří středoevropských 

univerzit. Hlavním bodem programu 
byl nový společný studijní program (jo-
int degree), který by měl nést název Stře-
doevropská historická studia.

Za zdejší Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach se jednání zúčastnil prorek-
tor UŚ, prof. dr hab. Ryszard Koziołek, 
vedoucí studijního odboru Mgr. Ewa 
Słomiana, děkan Fakulty společenských 
věd prof. zw. dr hab. Wiesław Kacza-
nowicz, ředitel tamního Institutu his-
torie prof. dr hab. Jerzy Sperka se svou 
zástupkyní dr hab. Bożenou Czwojdrak 
a pracovníkem institutu dr hab. Piotrem 
Borońem; za slovenskou Univerzitu 
Mateja Bela v Banské Bystrici děkan její 
Filozofické fakulty doc. Mgr. Vladimír 
Biloveský, PhD., s vedoucím katedry 
historie PhDr. Rastislavem Kožiakem, 
PhD., a za naši univerzitu prorektor 
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., děkan prof. 
PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., s proděka-
nem Mgr. Richardem Psíkem, Ph.D.,  
a vedoucím studijního oddělení PhDr. 
Rostislavem Černým.

Jednání probíhalo ve velmi konstruk-
tivní a přátelské atmosféře. Byly polo-
ženy základní pilíře pro stavbu nového 

Filozofická fakulta připravuje mezinárodní projekt 
Stopami Poláků v českém (rakouském) Slezsku

Konkretizace badatelských okruhů byla projednána  
na poradě pracovní skupiny projektu, která se uskutečnila  
v polovině února na Generálním konzulátě Polské republiky 
v Ostravě. Garanci projektu za českou stranu přijal děkan 
naší fakulty prof. Aleš Zářický. Hlavní koordinátorkou čes-
ké části projektu je prof. Svatava Urbanová, ředitelka Cen-
tra regionálních studií FF OU. Za polskou stranu projekt 
garantuje prof. Agnieszka Czajkowska, děkanka Wydziału 
Filozoficzno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza  
w Czestochowé, koordinátorem polské strany je dr. Krzystof 
Czajkowski, vedoucí Instytutu Filologii Polskiej AJD. 

Do výzkumného úkolu se zapojilo celkem 16 institucí (Zem-
ský archiv v Opavě, Státní okresní archivy v Karviné, Frýd-
ku-Místku, Archiv města Ostravy, Archiv VŠB–TUO, Archiv 
Vítkovice, a. s., Archiv OKD, a. s., Slezské zemské muzeum, Mu-
zeum Beskyd  Frýdek-Místek, Vlastivědné muzeum Jesenicka, 
Kongres Poláků v ČR, katedra české literatury a literární vědy, 
katedra historie, katedra slavistiky, Centrum regionálních studií 
FF OU a Centrum Informacji Turystycznej w Głucholazach). 

Finalizace projektové žádosti proběhne ve dnech 9.–10. 3.  
v Czestochowé za účasti garantů a koordinátorů obou partici-
pujících stran.

Jana BOLKOVÁ 

V loňském roce proběhla úspěšná reakreditace habili-
tačního a profesorského řízení v oboru Polský jazyk. 
V kontrolní zprávě z Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy bylo doporučeno, aby se katedra slavistiky, 
která obě řízení garantuje, výrazně zapojila do národních  
i mezinárodních vědeckých aktivit, iniciovaných a financo-
vaných ze zdrojů mimo Ostravskou univerzitu. 

Filozofická fakulta reagovala na tuto výzvu a přihlásila  
se do mezinárodního vědeckého projektu vyhlášeného Mi-
nisterstvem kultury Polské republiky (Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego). Cílem zadaného projektu je na-
lézt společná témata, která byla oběma stranami opomíjena 
nebo ve výzkumu společenského povědomí zapomenuta. 

Schůzka k pilotnímu projektu s pracovním názvem Stopami 
Poláků v rakouském (českém) Slezsku proběhla za účasti ředi-
tele odboru kulturního a národního dědictví Polské republiky 
Jacka Milera a zainteresovaných institucí v říjnu 2014. Byly pro-
jednány cíle výzkumného úkolu, ke kterým se řadí mimo jiné 
zmapování osudů významných příslušníků polského národa 
svázaných s výše definovaným teritoriem spolu s podstatnými 
událostmi, které se v  této části Slezska odehrály. Připravovaný 
projekt se zaměří na zkoumání historické a kulturní paměti, 
která je spojena s českým a polským kulturním dědictvím. 

Z jednání představitelů Uniwersytetu Ślaskiego 
w Katowicach, Ostravské univerzity a Univerzity  
Mateja Bela v Banské Bystrici. 
Foto: Biuro Prasowe, Uniwersytet Śląski w Katowicach
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Zveme na 5. ročník Knižního veletrhu v Ostravě

V letošním roce se Ostravská univerzita zúčast-
ní ostravského knižního veletrhu a představí 
široké veřejnosti svou publikační činnost. Nej-

větší zastoupení bude mít Filozofická fakulta, která  
má v rámci univerzity nejvyšší počet vydávaných publi-
kací. Jen loni to bylo skoro pět desítek monografií, sbor-
níků, časopisů a skript. 

Kromě OU bude mít své zastoupení také Karlova uni-
verzita, Masarykova univerzita a Univerzita Palackého. 
Svou produkci budou prezentovat nejrůznější naklada-
telství a kulturně-vzdělávací instituce, takže nabídka 
titulů bude opravdu široká. Namátkou vybíráme napří-
klad nakladatelství Host, nakladatelství Academia, na-
kladatelství Druhé město, Portál, Nová Akropolis. Cel-
kem je přihlášeno 43 vystavovatelů. Řada z nich nabízí 
knihy za zvýhodněné veletržní ceny, a pokud jste drži-
teli čtenářského průkazu Knihovny města Ostravy nebo 
Moravskoslezské vědecké knihovny, máte nárok také  
na levnější vstupné.

Součástí veletrhu je doprovodný program v podobě 
autogramiád, autorského čtení, besed a setkání s autory 
či představení literárních novinek. Popularitu veletrhu 
mezi návštěvníky zvyšuje i skutečnost, že jej každoročně 
navštíví i několik předních českých literátů a lingvistic-
kých odborníků.  V letošním roce to je například Michal 
Viewegh, Arnošt Vašíček, Aleš Cibulka, Marie Hakenová
-Ulrichová, Dora Čechová a mnoho dalších.

6. – 8. března, Výstaviště Černá louka Ostrava, cena 
vstupného: studenti 50,-, dospělí 80,-, vstup od 10 hodin. 

Nela PARMOVÁ

Nově inaugurovanou Magnificenci pana rektora 
čeká hned na počátku jeho funkčního období ne-
milé setkání. Sotva otevře poprvé dvířka skříně 

ve své rektorské rezidenci, vypadne z ní ošklivý kostli-
vec. Nese už výrazné stopy dlouhověkosti, vždyť přežil 
všechny dosavadní rektory. Jeho jméno je Univerzitní 
archív. Kostlivec, byť už velmi starý, má dobrou paměť 
a mohl by dlouho vyprávět o svém nenaplněném životě. 
Mohl by prozradit, že někteří rektoři ve svých volebních 
programech a dokonce v inauguračních projevech slibo-
vali brzké zřízení této bohulibé instituce. A ti, kteří rek-
torovali po více funkčních období, to dokonce slibovali 
opakovaně. Ten, jemuž právě skončilo funkční období, 
to zkusil řešit šalomounsky: připravujeme spojení dvou 
ostravských univerzit, Technické (VŠB) i Ostravské, a tak 
proč bychom zakládali nový archív, když na VŠB funguje 
již léta dobře prosperující archív a my budeme své písem-
nosti ukládat v něm. Sloučení škol se nekonalo. Archív 
zase nebyl založen.

Je to smutná historie. Smutnější o to, že univerzita 
humanitního zaměření, kde by se přirozeně předpoklá-
dalo větší pochopení pro věci, přesahující krátkodechý 

dnešek, může být k instituci, uchovávající její paměť, 
tak lhostejná. O to víc překvapí péče, jakou svému ar-
chívu věnuje Technická univerzita. Již desítky let pro-
vozuje svůj akreditovaný archív, v němž působí kvali-
fikovaní historikové a archiváři. Nejen shromažďuje, 
ochraňuje a zpřístupňuje pro badatelské i ryze praktic-
ké účely své pramenné bohatství, ale pečuje také o to, 
aby její historie, sahající do poloviny 19. století (Báňská 
akademie v Příbrami), byla systematicky zpracovávána. 
A aby i širší než odborná veřejnost získala povědomí  
o tom, jak její profesoři přispěli k technickému pokroku 
v národním i mezinárodním měřítku. Pravda, naše uni- 
verzita trvá teprve čtvrt století. Započteme-li však i čas 
jejích předchůdců od r. 1953 (VPŠ v Opavě, PI a PF v Ostra- 
vě), je to nezanedbatelný kus historie humanitního vyso- 
koškolského vzdělávání v regionu. Je nejvyšší čas, aby by- 
la ustavena instituce, která bude shromaždovat, uchovávat 
a zpřístupňovat doklady o tomto kusu kulturní historie. 
Kdo na sebe vztáhne ono ódium lhostejnosti a ne- 
tečnosti? Kulturní svět považuje archívy za „paměť ná-
rodů“. Není univerzitní archív též pamětí své univerzity?

Milan MYŠKA

UNIArchív

Nabídka titulů 
FF OU zahrnuje jak 
vysoce odborné a vědecké 
práce, tak populárně-
naučné tituly přístupné 
široké veřejnosti.

Foto: Nela PARMOVÁ
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Fiducia v březnu rozjíždí nový cyklus debat  
a přednášek s názvem Co dál,  Ostravo? Ten 
bude zaměřen na otázky rozvoje našeho města, 
do Ostravy  přivezeme zajímavé osobnosti, za-
bývající se urbanismem a rozvojem měst.  
První debatou v rámci tohoto cyklu bude disku-
se o historickém centru  Ostravy a jeho budouc-
nosti. Účast na debatě přijal například význam-
ný  český urbanista Jan Jehlík a primátor města 
Ostravy Tomáš Macura.
Do Fiducie na konci března zavítá známý český 
divadelní kritik Vladimír Just, budeme  disku-
tovat o Faustovi a zobrazování postavy Fausta  
v literatuře, umění a  divadle. Čekají nás také 
vernisáže, dětské ateliéry, přednášky
a filmové projekce.

5.3. v 18:00 Ondřej Durczak: Ostrava 
v důchodu
Přednáška mladého badatele a fotografa, kte-
rý představí několikaletý  fotografický projekt  
na téma zanikajících památek Ostravska for-
mou průvodce. Kromě tradičních průmyslo-
vých motivů Ostravy budou představeny  také 
památky spojené s bydlením, službami pro ob-
čany nebo místa zábavy,  jejichž pozůstatky jsou 
nebo byly donedávna zachovány. Stěžejní částí  
tématu příspěvku je cesta k hledání a objevová-
ní nejen jednotlivých  motivů, ale i celé Ostravy. 

10.3. v 18:00 Sergej Prokofjev – debata
O nejmodernější opeře Sergeje Prokofjeva Oh-
nivý anděl debatuje Jiří  Nekvasil – ředitel Ná-
rodního divadla moravskoslezského, Jan Žemla 
–  ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava a mu-
zikolog Jan Špaček. Ve  spolupráci s Národním 
divadlem moravskoslezským.

19.3. v 19:00 Co dál s centrem Ostravy?
Debata nejen o tom, jak oživit historické cent-
rum Ostravy.
Pořádá Antikvariát a klub Fiducia pod záštitou 
primátora města Ostravy  Tomáše Macury.
POZOR! Koná se v Divadle loutek!
Vyprazdňující se historické centrum označili 
Ostravané v předvolebních  průzkumech za 
jeden ze tří největších problémů Ostravy hned 
vedle špatného  vzduchu a nezaměstnanosti. 
Oživení centra si do své volební kampaně daly  
jako podstatné téma téměř všechny politické 
strany. Jakým způsobem  navrátit do centra ži-
vot? Jak čelit negativním trendům, jakými jsou  
například  chátrající prázdné budovy a výklad-
ce, zanedbané veřejné prostory,  periferie uvnitř 
města, bariéry pro chodce a cyklisty či výstavba  
architektonicky problematických staveb a urba-
nisticky nekoncepčních celků?

Na tyto a další otázky se vám pokusí odpovědět 
naši hosté:
Jan Jehlík - vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty 
architektury ČVUT v Praze,  iniciátor „inventur 
urbanismu“ mapujících nejaktuálnější tendence 
v  plánování měst
Radovan Lipus - režisér a autor dokumentů 
Šumná města a knihy Scénologie  Ostravy
Tomáš Macura - primátor města Ostravy
Jiří Plos - odborník na teorii a dějiny architek-
tury a urbanismu včetně  strategického pláno-
vání obcí, měst a regionů
Petr Rumpel - sociální geograf a odborník  
na problematiku smršťování měst
Martin Strakoš - historik umění a památkář, 
autor řady knih o architektuře  a urbanismu
Cyril Vltavský - hlavní architekt Útvaru hlav-
ního architekta Statutárního  města Ostravy

Debatu moderuje Martin Tomášek z Ostrav-
ské univerzity.

 Ilona ROZEHNALOVÁ

Vyšla pěkná knížka
Petr Hrtánek 
Literární apokryfy v novější české 
próze (hledání architextu)
Pojem apokryf získal ve slovesné kultuře hned 
několik významů. Přeneseně se jím začaly 
označovat také novodobé prózy, které ne-
tradičním, kontroverzním nebo subverzním 
způsobem parafrázují či fabulačně doplňu-
jí známé příběhy z Bible, antické mytologie, 
světové literatury nebo historie. Tyto prózy  
v literární „hře na pravdu“ jakoby před čtená-
řem odhalují, že původní příběhy mají též svou 
skrytou stránku, že je v nich leccos podstatné-
ho zamlčováno, že „to“ zkrátka bylo trochu ji-
nak. V tuzemské beletrii patří k nejznámějším  
a často připomínaným příkladům takového 
převypravování krátké texty Karla Čapka  
vydané v roce 1945 v souboru Kniha apokryfů. 

Publikace Petra Hrtánka Literární apokryfy v novější české próze (hledá-
ní architextu), která vyšla ve spolupráci Ostravské univerzity a brněnského na-
kladatelství Host na konci loňského roku, ukazuje, že i když tradice apokryf-
ních převyprávění není v české literatuře druhé poloviny 20. století na první 
pohled nijak nápadná a výrazná, představuje zajímavý a pozoruhodný literární 
jev. Autorův pohled ovšem není přednostně literárněhistorický, nýbrž žánrový  
a strukturní: tzv. literární apokryfy zkoumá na mnoha konkrétních příkladech  
(z díla Viktora Fischla, Karla Michala, Miroslava Stoniše, Jana Jandourka, Ireny 
Douskové aj.) jako žánr intertextuality, tedy jako síť specifických vztahů mezi před-
lohou a jejím uměleckým přepracováním. V jednotlivých studiích tak hledá společ-
né nebo alespoň blízké charakteristiky a významové důsledky těchto mezitextových 
vazeb: například analyzuje způsoby a možnosti apokryfních převyprávění, zabývá 
se proměnami klíčových motivů, vystihuje příznačné stylistické vlastnosti apokryf- 
ních próz, neopomíjí ani jejich jinotajnou rovinu. Výsledek je tak cenným příspěv-
kem k současnému žánrovému bádání.

Kniha vyšla jako výstup výzkumného projektu Proměny a konstanty apokryfů  
v současné české literatuře, který byl finančně podporován Grantovou agenturou ČR.  

Martin PILAŘ

Z programu Fiducie na měsíc březen

Nakladatelství Větrné mlýny vydalo obsáhlou antologii ostravské poezie  
s názvem Briketa. S tímto nápadem přišli šéfové brněnského naklada-
telství Pavel Řehořík a Petr Minařík a Briketu nechali slisovat básníkem  

a publicistou Ivanem Motýlem. Jelikož v „uhelném a ocelovém srdci republiky“ za-
tím žádný podobný otop tohoto formátu nevyšel, jedná se o důležitý ediční počin.  
Je to Briketa poctivá, je rozdělená do čtrnácti oddílů s úvody na počátcích kapitol 
v podobě tematických „zářezů“ z policejních hlášení a úryvků z dobového tisku. 
Briketa zahrnuje výbor poezie od roku 1894 až do roku 2013. Obsahuje ukázky 
básní, které vznikaly v Ostravě, nebo o ní pojednávají, celkem 163 děl 120 autorů.

Jedinečnost této knihy spočívá v tom, že editor jí boří mýty a klišé o Ostravě –  
že prý se v ní nedá pěstovat umění a že se zde pouze fárá do dolů a hlavním kultur-
ním střediskem je Stodolní ulice. V Ostravě se totiž veršuje již přes sto let. Kniha 
dokazuje, že Ostrava měla, má a bude mít literární historii a literární budoucnost, 
protože jsou do ní zařazena díla jak od mladých autorů – Jana Nemčeka, Matěje 
Antoše, Romana Polácha, tak i starých známých bardů – Petra Bezruče, Jaromíra 
Nohavici, Petra Hrušky, Jana Balabána, až po autory, které bychom sami s Ost-
ravou nespojovali, například Jaroslava Seiferta, Jana Skácela či Milana Kunderu. 
Tyto všechny spojuje jediné – Ostrava. Briketa je opravdu černá a objemná, zajisté 
by dobře hořela – má 552 stran! Prosím, nenechte se zmást příznačným názvem  
a neházejte ji hned do kamen. Před přiložením přečíst! Michal JERÁK

student FF

Briketa
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Zástupce FF OU na vědeckých konferencích 
v USA a ve Velké Británii
Zpráva o přednáškách a účasti 
Mgr. Aleše Materny z katedry 
historie FF OU na mezinárodních 
vědeckých konferencích v Pitts-
burghu (říjen 2014) a v Londýně 
(leden 2015)

Díky významné pomoci Centra pro 
hospodářské a sociální dějiny FF OU  
a finančnímu příspěvku firmy Vítkovi-
ce Steel jsem měl možnost zúčastnit se 
mezinárodní vědecké konference Ma-
terial Science & Technology 2014, která 
se uskutečnila 12.-16. října 2014 v David 
L.Lawrence Convention Center v Pitts-
burghu, Pensylvánie, USA. O necelé tři 
měsíce později jsem díky grantu The 
British Society for the History of Scien-
ce (BSHS) mohl vystoupit na postgra-
duální vědecké konferenci této společ-
nosti, která se konala 7.-9. ledna 2015  
na katedře vědy a technologických stu-
dií University College London (UCL). 
Na obou těchto akcích jsem měl mož-
nost přednášet o tématech vztahujících 
se k oboru mého doktorského studia, 
kterým jsou hospodářské a sociální 
dějiny a dějiny průmyslových podniků 
a podnikatelských rodin v 19. a v první 
polovině 20. století.

Do Spojených států jsem se vydal 
v doprovodu manželky a osmiletého 
syna; tři dny jsme strávili prohlídkou 
New Yorku, odkud jsme pak vyrazili 
autobusem na 375 mil dlouhou cestu 
státem Pensylvánie. Pittsburgh, bý-
valé ocelářské srdce severní Ameriky,  
je v některých ohledech podobné Ost-
ravě – i zde žije okolo 300 tisíc obyvatel 
a hutní a těžební průmysl je postupně 
nahrazován obory jako medicína, in-
formační technologie a finanční služby. 
V sektoru těžkého průmyslu pracuje již 
jen okolo 5 tisíc lidí a město se promě-
nilo ve skutečnou zelenou oázu. Pitts-
burgh je také univerzitním městem se 4 
univerzitami, z nichž nejznámější jsou 
University of Pittsburgh a Carnegie 
Melon University. 

Pětidenní konference, zabývající  
se materiálovou vědou, inženýrstvím  
a technologiemi, se odehrávala v obro-
vitém konferenčním centru s desítka-
mi přednáškových sálů a zúčastnila se 
jí více než tisícovka odborníků z celého 

světa.  Ti byli rozděleni do 
mnoha sekcí podle druhu 
zkoumaných materiálů, 
jako jsou bio materiály, 
keramické a skleněné 
materiály, elektronické, 
magnetické, chemické  
a nano materiály, materi-
ály pro kosmický výzkum 
a taktéž železné a ocelové 
materiály. Právě v posled-
ní sekci jsem měl možnost 
přednést svou půlhodi-
novou přednášku, a to  
v podsekci Ferrous Meta-
lurgy: From Past to Pre-
sent, zabývající se historií 
metalurgie od starověku 
až po současnost. Jako 
první zde vystoupil pro-
fesor Hugh J. McQueen z katedry 
materiálového inženýrství Concordia 
University v kanadském Montrealu  
s přednáškou na téma American Iron 
Industry Development from Coloniza-
tion to 1910, ve které představil dějiny 
severoamerického hutnictví se všemi 
specifiky a v mnoha ohledech velmi 
odlišným vývojem než u hutnictví ev-
ropského, zapříčiněným rozdílnými 
vlastnostmi, kvalitou a množstvím 
nerostného bohatství, jakož i vývojem 
vlastních, zpočátku nepříliš úspěšných 
technologických inovací. Emeritní pro-
fesor George Krauss z Colorado School 
of Mines v přednášce Why and How 
Lath Martensite Was Named přiblížil 
historický vývoj specifického typu oce-
li, zvané martenzit, jež vzniká tepel-
nou přeměnou a prudkým ochlazová-
ním z austenitu a je charakterizována 
vysokou pevností a korozivzdorností. 
Po těchto dvou vědcích jsem měl pří-
ležitost seznámit téměř 80 poslucha-
čů s historií Vítkovických železáren  
v přednášce nazvané The Production  
of Armour Plating for the Austro-Hun-
garian Navy by the Vítkovice Ironworks. 
V ní jsem probral nejdůležitější aspek-
ty, díky nimž se staly Vítkovice v letech 
1891-1914 jedním z nejvýznamnějších 
producentů oceli v Evropě;  v rámci 
živé diskuse jsem pohovořil o celé his-
torii Vítkovických železáren od jejího 
založení roku 1828 až do současnosti  

a zodpověděl i dotazy o výrobě vítko-
vické oceli v Bessemerových, Siemens-
Martinských a Talbotových pecích. 
Dalším vystupujícím byl Wei Qian  
z University of Science and Technology 
Beijing, který přiblížil historii čínského 
starověkého hutnictví v přednášce Cast 
Iron Smelting in Early China: Archeo-
logical Survey and Scientific Analysis. 
Závěrem podsekce vystoupil Dr. José 
María Rodriguéz-Ibabe z Centre of Stu-
dies and Technological Research (CEIT) 
University of Navarra ve španělském 
San Sebastianu. Ve své přednášce From 
Ferrous Metallurgy to Materials Science: 
Round Trip se zabýval historií vědecké-
ho výzkumu mnoha rozličných typů 
ocelí a metalurgických postupů. 

V rámci pětidenní konference jsem 
zhlédl i přednášky z jiných sekcí a se-
tkal se s mnoha odborníky zajímajícími  
se o historii a současnost metalurgie, mj. 
ze společnosti Association for Iron&Steel 
Technology, kteří mi nabídli členství, 
nebo se zástupci firmy Evraz Canada. 
Součástí konference byl i veletrh výrobců 
nejmodernějších vědeckých přístrojů po-
užívaných ke zkoumání a testování roz-
ličných materiálů. Konala se řada recepcí 
a široký doprovodný program, v jehož 
rámci jsme navštívili Carnegie Science 
Center, vědecké centrum nejvýznamněj-
ší osobnosti Pittsburghu, oceláře, mag-
náta a mecenáše Andrew Carnegieho 
(1835-1919), či dvě ze tří muzeí (Carnegie 
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Aleš Materna 
přednáší na konferenci 
v Pittsburghu

Foto: archiv autora
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Museum of Natural History, Carnegie 
Museum of Art), jež nechal tento nadše-
ný filantrop na území Pittsburghu posta-
vit. Jeden podvečer jsme si vyhradili také  
k prohlídce univerzitní čtvrti a návštěvě 
University of Pittsburgh, založené v roce 
1787, poslední den konference jsme pak 
zhlédli hokejové utkání NHL mezi do-
mácími pittsburskými Tučňáky a týmem 
Dallas Star ve vyprodané Consol Aréně, 
zaplněné bezmála 20 tisíci fanoušky. Pak 
už zbývalo jen rozloučení s kolegy a měs-
tem samotným, brzké ranní vstávání  
a nástup na palubu dálkového autobu-
su Greyhound, mířícího do New Yorku;  
Pittsburgh zůstal za našimi zády v úch- 
vatné scenérii ranních červánků a s ním 
i dějiny jedné vědecké konference.

Druhá významná akce, na níž jsem 
měl možnost vystoupit, se konala  
na University College London od 7. 
do 9. ledna 2015. Každoroční dokto-
randskou konferenci pořádala Britská 
společnost pro dějiny vědy, která tak-
to nabízí postgraduálním studentům 
z celého světa možnost vystoupit před 
dalšími studenty, ale také před reno-
movanými profesory a vědci z mnoha 
britských univerzit. Společnost pod-
poruje studenty k účasti udělovanými 
granty, které pokryjí většinu cestovních 
nákladů. Konference není jen o vzájem-
ném setkávání studentů, vyměňování 
zkušeností a zhlédnutí mnoha pozo-
ruhodných přednášek -  jde o aktivní 
účast, kdy si studenti vyzkoušejí role 
předsedů v jednotlivých sekcích a podí-
lejí se na organizaci, včetně stravování, 
ubytování a doprovodném programu, 
který je vždy velice bohatý.

Hostitelem byla jedna z nejprestiž-
nějších světových univerzit UCL, která 
se zásluhou kvality výuky a věhlasu, 
získanému díky renomé desítek laure-
átů Nobelovy ceny a vědců, kteří vystu-
dovali právě tuto školu, drží v posled-
ních letech v první dvacítce nejlepších 
univerzit světa. Dle agentury QS World 
University Rankings byla za ak. rok 
2013/2014 hodnocena jako 4. nejlepší 
univerzita na světě; její hodnocení bylo 
srovnatelné s Cambridge a Oxfordem 
či americkými univerzitami Harvard  
a MIT. Na UCL studuje přes 20 tisíc 
studentů a pracuje zde na 4 tisíce aka-
demických zaměstnanců. Univerzita 
se nachází v centru Londýna ve čtvrti  
Bloomsbury, nedaleko železničního 
uzlu King ś Cross Station a Britského mu-
zea. Univerzitní areál je rozlehlý a patří  

k němu desítky starobylých i moder-
ních budov. V minulosti zde studovaly 
i dvě významné české osobnosti – no-
sitel Nobelovy ceny za chemii z roku 
1959 J. Heyrovský v letech 1910-1913 a T. 
G. Masaryk v roce 1915.

BSHS sdružuje vědce, profesory  
a studenty zkoumající dějiny rozličných 
vědních oborů, jejich konference tak bý-
vají zajímavé a pestré; nevýhodou je jistá 
roztříštěnost a menší provázanost před-
nášek. Já jsem vystoupil v sekci nazva-
né Science&Applications s přednáškou 
The Rothschild Family and the Science 
During Industriualisation in the Cent-
ral Europe (1830-1918) – Railways, Steel-
works, Shipbuildings and Coal Mining 
in Moravia and Austrian Silesia. V ní 
jsem se zaměřil na přínos Rothschildů 
a vědců v jejich službách při budování 
Severní dráhy císaře Ferdinanda v první 
polovině 19. století, na vzniku Vítkovic-
kých železáren, a při budování uhel-
ných dolů na Ostravsku. Kromě S. M. 
Rothschilda jsem se v přednášce zamě-
řil na dva významné vědce a odborníky, 
jejichž zásluhy byly v této oblasti neod-
diskutovatelné – vídeňského profesora 
a geologa evropského formátu, mj. au-
tora projektu Rudolfovy hutě a jednoho  
ze zakladatelů Vítkovických železáren, 
F. X. Riepla (1790-1857); druhým pak byl 
P. Kupelwieser (1843-1919), hutní odbor-
ník a dlouholetý ředitel Vítkovických 
železáren, který povznesl tento ocelář-
ský závod na evropskou úroveň. V naší 
sekci pak vystoupila Catherine France 
s přednáškou Francois Blondel, Abso-
lutism and Art of Launching Bomb,  
v níž přiblížila osobnost profesora, di-
plomata, architekta a vojenského inže-

nýra F. Blondela (1618-1686) a kromě vě-
decké činnosti se zaměřila na jeho přínos 
při konstrukci střel a lafet pro dělostře-
lectvo. Španělka Maria Gadea poté před-
stavila v prezentaci A Double-Acting 
Steam Engine in Barcelona (1804-1806) 
- the Contribution  of Francesc Santponc 
dvojčinný parní stroj, který byl zkon-
struován v letech 1804-1806 v Barceloně, 
a přiblížila španělského konstruktéra  
F. Santponca (1756-1821), mj. také vynika-
jícího lékaře, zkoumajícího léčivé účinky 
minerálních vod.

Postgraduální vědecká konference  
na UCL prokázala vysoký standard 
konferencí pořádaných BSHS, o čemž 
svědčí nejen vysoká návštěvnost před-
nášek (téměř 50 posluchačů), ale i počet 
78 přednášejících. Pro řadu studentů 
byla první možností přednášet před od-
bornou veřejností, s níž mohli v rámci 
velmi živých diskusí i v zákulisí debato-
vat o svých výzkumech či disertačních 
pracích. Pro mě osobně bylo velkou 
ctí představit se na půdě UCL a jsem  
za tuto možnost vděčný.

Závěrem chci poděkovat členům 
týmu Centra pro hospodářské a soci-
ální dějiny, vedeného děkanem FF OU 
prof. PhDr. Alešem Zářickým, Ph.D.,  
a kolegům z katedry historie vedené doc. 
PhDr. Petrem Popelkou, Ph.D., za jejich 
neocenitelné rady, které mi pomáhají  
v náročném doktorském studiu a vědec-
ké práci, a za podporu mé přednáškové 
činnosti, díky níž mohu reprezentovat 
nejenom FF OU, ale celou Ostravskou 
univerzitu na významných mezinárod-
ních vědeckých konferencích a napomá-
hat k šíření jejího renomé ve světě. 

                                           Aleš MATERNA

Posluchači konference 
v Pittsburghu

Foto: archiv autora
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo je absolventem dvouoborového 
studijního programu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  
v Ostravě Učitelství pro 2. stupeň základních škol, specializace 
dějepis a občanská výchova (1997). V témže roce rovněž 
úspěšně zakončil studium v oboru křesťanská výchova  
na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého  
v Olomouci. Pět let vyučoval na gymnáziu, počínaje rokem 2001 
působil ve státní správě - nejdříve jako metodik odboru školství, 
mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
od roku 2003 v pozici vedoucího odboru kultury, školství, 
mládeže a sportu Magistrátu města Ostravy. Od roku 2008 
je také zastupitelem Moravskoslezského kraje (KDU-ČSL),  
v současné době je předsedou komise Rady kraje pro občany  
se zdravotním postižením. 
V roce 2007 byl jmenován ředitelem Diecézní charity ostravsko-
opavské a od 1. února 2013 řídí Charitu Česká republika.

Jana BOLKOVÁ

Lukáš Curylo

Začátky působení katolické charity 
v českých zemích se datují do roku 
1919.  Největší rozvoj tato dobročin-
ná organizace zaznamenala za první 
republiky. Svá konání uskutečňovala 
nepřetržitě do roku 1948, kdy nástup 
komunistické vlády k moci její akti-
vity utlumil.  Záhy po listopadu 1989 
byla její činnost znovu obnovena. 

Mohl byste, vážený pane řediteli, 
definovat poslání Charity Česká re-
publika?
 
Charita Česká republika je součástí 
římskokatolické církve a zároveň nej-
větším a nejvýznamnějším nezisko-
vým poskytovatelem sociálně zdra-
votních služeb v České republice.

Jejím krédem je  pomoc lidem, kte-
ří se nacházejí v ohrožení či nouzi  bez 
ohledu na jejich věk, pohlaví, politické 
smýšlení, rodinné uspořádání, zdra-
votní stav, sexuální orientaci, sociální  
a ekonomickou situaci a postavení, jejich 
příslušnost k etnické nebo národnostní 
menšině, víře, náboženství a kultuře.

Rozsah poskytovaných služeb Cha-
rity Česká republika vychází přede-
vším ze Zákona o sociálních službách 
(č. 108/2006 Sb.). Charita Česká re-
publika realizuje i další typy podpor, 
které nejsou v Zákoně zakotvené. 
Uskutečňuje služby v oblasti sociální  
a zdravotní i hospicovou péči.  

Nezastupitelná a významná je čin-
nost Charity v oblasti humanitární 
pomoci a rozvojové spolupráce. Její ko-
nání vnímá široká veřejnost většinou 
při přírodních katastrofách a živelných 
pohromách nejen v ČR, ale i v zahrani-
čí. V současnosti Charita Česká repub-
lika pomáhá ve 28 zemích světa. Z po-
slední doby zmiňuji výraznou podporu 
uprchlíkům ze Sýrie a obyvatelům vál-
kou zmítané Ukrajiny.

Charita Česká republika pomáhá 
rovněž lidem umístěným v domovech 
pokojného stáří, lidem se zdravotním 
postižením, matkám s dětmi v tísni, 
sociálně slabým rodinám, nevyléčitel-
ně nemocným a též drogově závislým 
a vězňům. V minulém roce jsme 

Jaké pohnutky Vás, vážený pane ře-
diteli, vedly k tomu, že jste se před 
osmi lety vzdal úspěšně se rozvíje-
jící kariéry ve státní správě a svou 
profesní dráhu i osobní život spojil 
s prací v Charitě Česká republika?

O výběrovém řízení na pozici ředite-
le Diecézní charity ostravsko-opav-
ské jsem se dozvěděl od svých přátel, 
kteří mi řekli, možná v legraci, jestli 
bych to nechtěl dělat. Z počátku jsem 
se tomu smál i já, ale když jsem začal 
o tom více uvažovat, tak jsem si uvě-
domil, že je to pro mě výzva. Výzva 
ke službě, která má smysl a může člo-
věka naplňovat, výzva, abych zúro-
čil své znalosti z teologické fakulty,  
ale také osobní výzva k dalšímu pro-
fesnímu i lidskému růstu. Tak jsem 
se tedy přihlásil do konkurzu, který  
jsem vyhrál. Následně mě sídelní bis-
kup biskup ostravsko-opavské diecé-
ze František Václav Lobkowic jmeno-
val do funkce a doposud této změny 
nelituji.

„Jenom život, který žijeme pro druhé, stojí za to. 
Kvalita a vyspělost společnosti se nehodnotí podle 
kvality života těch nejbohatších, ale podle kvality 
života těch nejchudších.“



14

vyloučených lokalit, ztráta tradičních 
rodinných hodnot apod. Kde spatřu-
jete příčiny tohoto stavu  a zároveň 
východiska z této krizové situace? 

Na to se těžko hledá odpověď. Obecně  
se domnívám, že základní příčinou 
těchto problémů je rozpad tradičních 
hodnot a morálky. Jsme obdařeni svo-
bodou a blahobytem, hodnotami, které 
jsme nikdy v minulosti neměli a nějak  
s těmito devizami neumíme nakládat. 
Bohatství nás spíše přivádí k sobec-
tví, závisti a atomizaci společnosti. Svo-
bodou se všichni zastřešují, i když se jí  
v podstatě většina bojí - pletou si ji s anar-
chií a nezodpovědností nebo naopak 
podléhají závislosti na různých mód-
ních proudech, veřejném mínění apod. 

Tam, kde dochází k rozpadu rodin, 
tam zákonitě musí dojít i k rozpadu 
společnosti. 

Kde najít východisko? Každý by měl 
začít u sebe a denně se sám sebe ptát, 
jestli jeho konání nenaplňuje pouze 
jeho vlastní potřeby či zájmy, zda re-
spektuje i společné dobro? Spoluvytvá-
říme svět, lepší společnost, nebo pouze 
na ní parazitujeme a chováme se ze-
jména eklekticky a utilitaristicky? 

Před necelými dvěma měsíci pro-
běhl již 15. ročník Tříkrálové sbír-
ky. Jaký byl její letošní výsledek 
ve srovnání s ostatními ročníky? 
Jsou Češi stále štědrými donátory? 

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky byl 
rekordní. Vybralo se 89 317 730 Kč. 
Sbírka je unikátní nejen výší vybra-
ných prostředků, ale také účastí více 
jak 50 tisíc tříkrálových koledníků-
dobrovolníků. Chtěl bych tedy ještě 
jednou poděkovat nejen našim dár-
cům, ale také právě i všem našim spo-
lupracovníkům, bez kterých bychom 
sbírku vůbec nemohli realizovat.

Již dva roky zastáváte post ředitele 
Charity Česká republika. Čeho se 
Vám za toto krátké funkční obdo-
bí podařilo dosáhnout a jaké jsou  
Vaše další profesní cíle?
 
Základními cíli, se kterými jsem přijí-
mal tuto funkci, bylo stabilizovat tým  
na ústředí Charity Česká republika, 
zintenzivnit spolupráci s ústředními 
orgány veřejné správy (ministerstva, 
parlament atd.) a zkvalitnit naši spo-
lupráci v rámci mezinárodní sítě cha-

rit. Všechny tři cíle se mi i díky mým 
spolupracovníkům podařilo naplnit. 
Charita Česká republika se např. stala 
členem výkonného výboru Charity Ev-
ropa. Teď nás čeká zejména vytvoření 
dlouhodobějšího strategického plánu  
a další zkvalitňování našich služeb. Mu-
síme se také znovu připravit na nové pro-
gramovací období Evropské unie a čer- 
pání dotací. Nadále bojovat za rovný  
přístup ke všem poskytovatelům  
v oblasti dotací na sociální služ- 
by. Aktivně spolupracovat v legislativní 
oblasti. Je toho skutečně mnoho.

Ještě si dovolím položit otázku tý-
kající se Vašeho příjmení, které je 
v našich končinách ojedinělé. Mají 
Vaši předkové původ slovanský či 
románský? 
 
Moji předkové pocházejí z horního 
Slezska a byli to polští zemané.

Náplň Vaší práce – služba bližní-
mu je krásná, ale i velmi náročná.  
Jak trávíte volné chvíle? 

Nejraději trávím svůj volný čas s ro-
dinou a přáteli. Rád jezdím na kole  
a hraji fotbal a tenis. Hraji také na 
klávesy v rockové kapele, kterou  
jsme s kamarády před lety založili. Mrzí 
mě však, že se mi již nedostává moc času 
na četbu, tak si to dám asi jako předse-
vzetí pro tento rok.

Vážený pane řediteli, děkuji za roz-
hovor a přeji, aby se Vám podařily 
uskutečnit všechny plánované pro-
fesní záměry. 

Jana BOLKOVÁ

pomáhali 86 558 evidovaným klien-
tům a přibližně stejnému množství 
anonymních klientů.

Struktura Charity Česká republika 
kopíruje strukturu katolické církve, 
ve které základní jednotkou jsou bis-
kupství (či arcibiskupství) dělící se  
na vikariáty, resp. děkanáty a ty dále 
na jednotlivé farnosti. Všechna bis-
kupství (arcibiskupství) se v jednotli-
vých zemích sdružují do konferencí. 
V České republice je touto konferencí 
Česká biskupská konference.

Charitu ČR tvoří 8 arci/diecézních 
charit a dále Česká katolická charita- 
domovy řeholnic a řeholníků a Řecko-
katolická charita. Jednotlivé arci/diecé-
zní charity se potom dál člení na ob-
lastní, městské či farní charity, kterých  
je v současnosti 348.

Ředitele Charity Česká republika 
jmenuje Česká biskupská konference, 
ředitele arci/diecézních charit jme-
nuje do funkce sídelní arci/biskup  
a ředitele lokálních charit jmenuje 
buď ředitel arci/diecézní charity nebo 
arci/biskup.

Sociální oblast byla v naší zemi 
dlouho na okraji zájmu. Zákon  
č. 108/2006 Sb. O sociálních služ- 
bách vstoupil v platnost až v roce 
2006. Spolupracuje nyní Charita 
úžeji s Ministerstvem práce a so-
ciálních věcí a daří se jí konkrétně 
ovlivňovat sociální politiku a s ní 
související legislativu? 

Ano, Charita Česká republika je 
členem mnoha pracovních skupin  
na Ministerstvu práce a sociálních věcí 
i členem Rady vlády pro seniory či ne-
státní neziskové organizace. Snažíme 
se prosazovat zájmy našich klientů  
a rozvoj i kvalitu našich služeb. Pořád 
jsou sociální služby vnímány přede-
vším jako nějaké dávky, ale naši kli-
enti jsou zejména lidé, kteří si hradili 
či platí zdravotní a sociální pojištění 
a když už sami se nezvládnou o sebe 
postarat nebo potřebují pomoc, tak  
se na nás obrací. Rovněž jsme poměr-
ně velkým zaměstnavatelem – celkově  
má  Charita Česká republika kolem 7 
tisíc zaměstnanců. 

Sociálně-ekonomické poměry jsou  
u některých skupin obyvatelstva  
České republiky  velmi tristní - za-
dluženost,  exekuce, rostoucí počet  
bezdomovců, zvyšující se množství 
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Ostrava a příběhy o Velké Moravě

HISTORICKÉ ETUDY 
ANEB CESTY TAM A ZASE ZPÁTKY

V rámci vývoje druhu homo sapiens tomu 
není tak dávno, kdy ústřední roli při 
vytváření kolektivní identity skupin, 

v nichž člověk přežil tváří v tvář divoké 
přírodě, sehrával mýtus. Mytické příbě-
hy vysvětlovaly chod světa, ve kterém 
člověk žil a sám prostřednictvím účasti  
na kultu udržoval rytmicky se opakují-
cí tempo takto „poznané“ skutečnosti. 
Mýtus dodával lidským pospolitostem 
jistotu kontinuity a teprve nedávno jej 
v této funkci nahradila historie – tedy 
vědecky „podložený“, a proto „pravdivý“ 
mýtus, jenž za-
čal být v eu-
ro-atlantském 
civ i l izačním 
okruhu vy-
tvářen v ča-
sech, kdy se 
historie sama 
r e k r u t o v a l a 
jako vědecká 
disciplína zalo-
žená na racionál-
ní kritice. Ne náhodou docházelo v téže 
době ke genezi moderního nacionalismu. 
Historie tehdy dodávala, a dodnes dodává, 
národní ideologii nezbytné argumenty pro 
její zdůvodnění. Je nasnadě, že tato role 
historie, jakkoli dnes již ztratila mnohé 
ze společenských pozic obsazených v 19. 
a 20. století, zpětně ovlivňuje i samotné 
historické bádání. Služba zavazuje. 

V tomto kontextu vstoupila na výsluní 
české historické vědy i velkomoravská te-
matika, kterou již obrozenci zabudovali 
do základů stavby národních dějin, jimž 
dodávala argument dlouhé časové konti-
nuity státního vývoje. Přes kritiku zdůrazňující, že Vel-
ká Morava jako slovanský superstát a přímý předchůdce 
české státnosti je spíše konstruktem moderní historio-
grafie, tudíž důsledkem společenské objednávky 19.–20. 
století, zůstává znalost o ní pevnou součástí učebnic  
i populárně laděných kompendií. Podílet se na dějinách 
Velké Moravy znamená být účasten na starobylém příbě-
hu české státnosti. 

Existuje několik geografických oblastí, jejichž výzkum 
ukazuje, nakolik problematické mohou být moderní sou-
dy o dějinách. Patří k nim i území dnešní Ostravy. Dokla-
dy slovanského osídlení zde nalézáme od konce 7. století 
a jeho rozvoj pak spadá do 8. a 9. století. Tehdy je dolo-

ženo nejen slovanské hradisko na landeckém návr-
ší, ale i jeho zemědělské zázemí nalezené v cent-

ru Moravské Ostravy v prostoru dnešního 
Masarykova náměstí a v oblasti kostela sv. 
Václava. Historická interpretace vývoje 
Ostravska v 9. století přitom stabilně před-
pokládá, že se Landek s přilehlou oblastí 
stal v průběhu expanze velkomoravského 
krále Svatopluka do Malopolska součás-
tí jeho rozlehlé říše. Potíž je v tom, že na 
území dnešní Ostravy dosud marně hledá-
me přímé doklady hmotné kultury typově 
odpovídající té, jíž bylo ve druhé polovině 

9. století užíváno 
při dolním toku 
Moravy. Tato 
skutečnost je 
zajímavá, jeli-
kož v okolních 
h r a d i š t n í c h 
komplexech, 
jako například 
na Chotěbuzi, 
ve Stěboři-

cích u Opavy 
či v Hradci nad Moravicí, byla přítomnost 

Svatoplukových bojovníků doložena. Inter-
pretace ostravské situace z druhé poloviny 
9. století je tak spojena s problematikou po-
vahy raně středověké státnosti, jejíž otázka  
v tomto konkrétním kontextu zní: Co zna-
mená ovládat a spravovat území v 9. století?

Není pochyb o tom, že dějinám Ostravy 
nelze upřít jejich raně středověkou etapu. 
Tu je však třeba zkoumat v její autenticitě, 
nikoli v rámci velkých výkladových sché-
mat odpovídajících především na otázky 
dneška. Zemědělec používající v 9. stole-
tí keramiku nalezenou v centru dnešního 

města netušil, že se jednou stane „Velkomoravanem“. To 
o sobě ostatně nevěděl ani král Svatopluk, neboť když 
Konstantin VII. Porfyrogennetos jako první v polovině 
10. století označil Svatoplukem ovládané území jako hé 
megalé Morabia, byl slovanský král již mrtev. A až o ně-
kolik století později se Velká Morava stala součástí „vě-
decky“ ustaveného moderního mýtu o českých dějinách. 
Neboť i dnešní homo sapiens potřebuje k pochopení sebe 
sama hrdinské básně o minulosti.

Robert ANTONÍN

Obr.: Velkomoravský kříž z naleziště v Mikulčicích  
s reliéfem postavy Ukřižovaného (8.-9. století).
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
„Stromy umírají vstoje“, 
tato slova španělského drama-
tika Alejandra Casona se mi 
vždy vybaví, vidím-li, jak někde 
kácejí strom...

Strom patří k největším a nejstar-
ším živým organismům na naší 
planetě. (O sto- a víceletých solitér-
ních stromech jsme čtenáře infor-
movali v předcházejících ročnících 
Listů FF.)

Stromy jsou součástí národních 
legend, pohádek, národních znaků 
i šlechtických erbů, jsou bydlištěm 
a hnízdištěm obrovského množství 
ptáků.

V renesanci a zvláště v baroku, 
kdy se přešlo od krajiny prostě obý-
vané ke krajině speciálně utvářené, 
kulturní, ke krajině jako součásti 
obrazu země, začala vznikat stro-
mořadí.  Často vedla ke šlechtic-
kým sídlům, k významným církev-
ním objektům anebo jen k začátku 
obce.

Aleje se postupem času staly 
symbolickou až mýtickou součástí 
české krajiny. Jsou nejen její okra-
sou, ale přispívají i k našemu zdra-
ví – filtrují vzduch, vyrábějí kyslík, 
odstraňují z ovzduší velké množ-
ství škodlivin.

Dnešní doba je ovšem jiná než 
doba renesanční a barokní. Vznik-
la a do obřích rozměrů se rozrostla 
automobilová a autobusová dopra-
va a za viníky dopravních nehod 
jsou namísto neopatrných řidičů 
označovány – aleje.

Od roku 2003, tedy za pouhých 11 
let, bylo u silnic vykáceno 166 000 
stromů! Jen v roce 2012, za jediný 
rok zmizelo 18 000 stromů, které 
byly zdravé a plné života. Strom 
roste desetiletí-staletí, a padne 
během hodiny. Stromy umírají 
vstoje.

Dlouhodobý, naprostý nedosta-
tek péče o stromy se postupně stal 
jedním z největších ekologických 
problémů dneška.

Naštěstí jsou mezi námi lidé, 
kteří mají „úctu k tomu, co roste, co 
je živé“, a tak se v roce 2001 zrodila 

ARNIKA, nevládní organizace za-
měřená  na ochranu přírody a cel-
kové zlepšení životního prostředí, 
propojená s ekologickými spolky  
v zahraničí, zejména v Německu.

Za jeden ze svých nejbližších 
cílů si Arnika stanovila záchranu 
alejí. Byl vymyšlen způsob – stromy  
ve zdravých alejích se po projed-
nání s místními úřady půldruhé-
ho metru od země natřou pruhem 
bílé ref lexní barvy. Bílý pruh ko-
lem celého kmene strom zviditelní  
na dálku a odvrátí tak případná au-
tomobilová neštěstí.

Na označení  jednoho stromu je 
třeba jedné plechovky bílé barvy  
v ceně 190 Kč. I vy můžete zachrá-

nit strom tím, že pošlete na adre-
su Arniky tuto částku. A můžete  
si „svůj“ strom přijít i natřít...

V uplynulých několika letech se 
takto podařilo  před kácením za-
chránit už celou  řadu alejí. Z nich 
jmenujeme tři nejkrásnější:

1. lipovou alej u Uherského Os-
trohu, která pamatuje dobu Národ-
ního obrození (má 173 let), 

2. překrásnou  kaštanovou alej  
v Dolních Tošanovicích (na natírání 
se podílela i autorka těchto  řádků), 

3. lipovou alej  u obce Žižkovo 
pole (306 stromů vysázených 1874, 
vedoucích k mohyle Jana Žižky)...

 
Eva MRHAČOVÁ

Zde mailová adresa koordinátorky Arniky pro Moravskoslezský kraj: 
marcela.klemensova@arnika.org

Jak můžete darovat peníze na záchranu alejí? Darujte převodem na účet:
číslo účtu: 260 008 2184/2010                      variabilní symbol: 8907

http://arnika.org/plechovka-pro-alej


