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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Barokní malířství
České země – Petr Jan Brandl

Jedním z hlavních představitelů vrcholného baroka v Čechách byl Petr Jan Brandl (1668–1735). Malířství se učil
u dvorního malíře Christiana Schrödera, který byl zároveň
správcem královské obrazárny, kde se Brandl seznámil s díly
italských a holandských mistrů. Roku 1694 se stal mistrem
staroměstského malířského cechu. Byl vyhledávaným malířem, byl dobře placen, ale vedl bohémský život. Peníze většinou prohýřil, často měl dluhy. Po čtrnácti letech manželství
opustil svou ženu s dětmi a odmítal platit alimenty. Nakonec zemřel zcela chudý v Kutné Hoře, kutnohorští havíři mu
ale uspořádali velkolepý pohřeb.
Byl ovlivněn některými domácími malíři, např. Karlem
Škrétou nebo Janem Kryštofem Liškou. Jeho blízkým přítelem byl též sochař Matyáš Bernard Braun. Vrcholné období
jeho tvorby spadá do let 1703–1728. Obrazy získaly na dramatičnosti a samotný Brandl propracoval svůj styl, který se vyznačuje postupným uvolňováním barvy a světla ze šerosvitu,
což je vliv pozdně barokního italského malířství. Je zajímavé,
že ale sám Itálii nikdy nenavštívil. Brandl měl i velký cit pro
prostorovost obrazových scén. Kvalita jeho prací je však velice nevyrovnaná.
Brandl se věnoval převážně náboženským tématům. Namaloval řadu oltářních obrazů nejen pro pražské kostely, ale
i kostely v menších městech a na venkově. Vynikal ale i jako
portrétista. Podobiznám se začal věnovat zejména po roce
1720. Pracoval pro velké kláštery a přední šlechtické rody,
kupř. Šternberky, Lažanské, Černíny nebo Lobkovice. Významná je i jeho spolupráce s hrabětem Františkem Antonínem Šporkem v Kuksu, jehož také portrétoval (1731).
Namaloval rovněž několik poprsí světců, z nichž nejznámější je bezesporu Simeon s Ježíškem (dnes v Národní
galerii v Praze), obraz namalovaný po roce 1725. Na obraze
uplatnil svou výjimečnou schopnost psychologické charakteristiky. Své sebevědomí pak dával najevo četnými autoportréty, které maloval od počátku své tvorby až do smrti.
Nejlepší práce Petra Jana Brandla jsou považovány za nejvýznamnější díla vrcholně barokní malby tehdejší Evropy.
Marek ZÁGORA,
absolvent FF OU

Autoportrét

Simeon
s Ježíškem

Podobizna
hraběte
Františka
Antonína
Šporka
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO
Nejvyšší rodinné stříbro Ostravy
Bolt Tower

Dominantami centra Ostravy jsou bezesporu Dolní Oblast
Vítkovice a věž Bolt Tower. Jsou to dominanty velice neobvyklé a tím pádem také svérázné, specifické. Jsou v poslední době poměrně výstižnou metaforou nejenom Ostravy,
ale i její pohnuté historie. Oživením tohoto mohutného
komplexu vlastně ukazujeme, nakolik si vážíme nejenom
našeho kulturního, ale též architektonického dědictví, které není „výstavní“, které je svým způsobem drsné, nevzhledné a syrové – i takové může být rodinné stříbro.
A taková je i Ostrava. Je jedinečným městem v naší republice, o němž každý občan ČR ví, ale je také místem,
jež každého, kdo sem přijede, neskutečně překvapí. Oživování Dolní oblasti Vítkovice navazuje na již realizované
revitalizace či na snahu o revitalizaci dalších kulturních památek (Důl Michal, Trojhalí, Ostravica, městské jatky atd.).
Ing. arch. Josef Pleskot je jednou z nejvýznamnějších
osobností soudobé české architektury – jeho práce se skládá
nejenom z návrhů a realizací moderních soukromých rodinných domů a jiných malých i velkých soukromých objektů,
ale také např. z realizování alternativního přístupu k Pražskému hradu. Pro Ostravu revitalizoval pan architekt průmyslové centrum Vítkovických železáren a přestavba plynojemu Gong byla vyhlášena jednou z nejlepších staveb roku.
Za Budovu světa techniky získal prestižní ocenění Architekt
roku a jeho poslední ostravská práce, nástavba vysoké pece
Bolt Tower, byla letos vyhlášena Nejlepší stavbou roku.
Je to práce symbolická, jde totiž o nový nejvyšší bod
Ostravy. Věž čnící nad pomalu, ale jistě ožívajícím centrem
města dodává místu i cosi ze světovosti, a to nejenom tím,
že název stavby zaštítil dnes nejpopulárnější atlet světa.
Josef Pleskot, jak vyplývá z jeho rozhovoru pro Českou televizi v pořadu Hyde Park, koncepčně všechny zmiňované
stavby s citem promýšlel s tou podmínkou, že pokud má
žít Dolní oblast Vítkovice, musí také ožít centrum Ostravy.
Jestliže budou vznikat další podobné revitalizační projekty,
není pochyb o tom, že Ostrava opravdu nejenom symbolicky ožije.
Roman POLÁCH,
student FF

Usain Bolt
při křtu Bolt Tower

Bolt tower v DOV

Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx, odt nebo rtf. Fotografie v samostatných souborech jpg (nikoli vložené do textu). U všech snímků
uvádějte popisek a jméno autora. Dodržujte stanovený rozsah článků – jedna strana v Listech FF OU vychází cca na 3 500 znaků včetně mezer.
Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit.
Příspěvky do listopadového čísla zasílejte e-mailem na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 20. 11. 2015. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do listopadového čísla zařazeny.
Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě č. 8/2015 – říjen, ročník šestý. LISTY JSOU NEPRODEJNÉ
Redakční rada: předsedkyně: doc. PhDr. Eva Mrhačová, členové: doc. Robert Antonín, Ph.D., Mgr. Jana Bolková, Mgr. Tereza Čapandová,
Mgr. Vladimír Mičulka, Mgr. Roman Polách, ThLic. Vladimír Šiler, Dr., doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., Mgr. Marek Zágora.
Barevná elektronická verze Listů je dostupná na webu FF OU v rubrice Ze života fakulty na adrese: http://periodika.osu.cz/listyff
©Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2015.
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VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH
Roman POLÁCH

Mgr. Roman Polách je absolventem FF OU, oboru Český jazyk
a literatura (2012). V současné době studuje pod vedením doc.
PaedDr. Ivy Málkové, Ph.D., doktorský program Teorie a dějiny
české literatury. Odborně se zabývá především současnou
českou poezií a zejména jejími angažovanými podobami. V roce
2014 mu vyšla péčí nakladatelství Protimluv básnická prvotina
Náhlý vítr, který je ti svědkem. Studijní pobyty v rámci
doktorského studia trávil zejména ve Slovinsku – v Lublani
a ve Velenje. Roman je velmi kvalitní dopisovatel Listů FF.
Eva MRHAČOVÁ

Jak to chodí na univerzitě v Lublani
Cesta do Slovinska je pro bohemistu vždy speciální a svým způsobem
též symbolická, neboť stejně jako
v případě Polska měla vždy česká
literatura nesmírně cenné a udržované styky s literaturou slovinskou a jejími tvůrci. Jestliže byl za
národního obrození vliv německy
psané literatury a filozofie (obé zosobněné ve vlivu Johanna G. Herdera na Jana Kollára, Pavla Josefa Šafaříka a vůbec na základy českého
vědeckého myšlení) jevem skrytým
a nahlas nevyslovovaným, pak styky se slovinskou literaturou byly
upřímně neskrývané a probíhala
čilá komunikace např. s takovými
postavami slovinské literatury, jakými byli Jernej Kopitar či France
Prešeren. Nesmírně ceněnou osobností za tzv. první republiky byl mj.
slovinský architekt Jože Plečnik,
jenž přijel do Prahy na Masarykovo
pozvání, aby provedl obnovu části
Pražského hradu a zajistil úpravy
lánského zámku.
Hlavní město Slovinska, Lublaň,
je s nadsázkou z poloviny dílem
Jože Plečnika. Jeho specifický architektonický styl je snadno rozpoznatelný a uchvacující – kromě
zastřešeného tržiště a renovace
množství lublaňských mostů přes

Lublaňský drak
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Lublaňský hrad
a řeka Lublanica
řeku Lublanici je jeho nejúžasnějším lublaňským výtvorem Slovinská Národní a univerzitní knihovna. Kousek od hlavního náměstí,
Prešernova trgu, se nachází u Parku Zvezda krásná budova rektorátu Lublaňské univerzity. Samotná
budova filozofické fakulty, v níž
jako součást katedry slavistiky sídlí tamní bohemisté pod vedením
magistry Jany Šnytové a docentky
Petry Stankovské, je pak o několik
set metrů dále. Na jaře letošního
roku jsme s kolegou z doktorského
studia, magistrem Matějem Antošem, na pozvání jednak Jany Šnytové, jednak našeho „erasmovského“
kolegy Luna Sevnika, přednášeli
pro studenty tamní bohemistiky
o současné české poezii a próze.
V učebně se sešli studenti druhého i třetího ročníku, kteří mají
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znalost české literatury adekvátní
danému stupni studia a ovládají
i sám český jazyk poměrně dobře.
Studenti, které jsme poznali, měli
zájem o českou literaturu a vůbec
o českou kulturu. To je myslím
podstatný rozdíl mezi českými
a zahraničními studenty, kteří
studují bohemistiku – pro naše
studenty je čeština a česká kultura jakousi samozřejmostí, zatímco
pro slovinské bohemisty je naše
země něčím, co si takzvaně přebírají v rukách a pociťují váhu toho,
o čem se na fakultě přednáší,
ale i nezávazně u slovinského piva
vykládá.
Poslední věc, která je příznačná
(nejenom) pro slovinské studenty,
je jejich kulturní a společenská
angažovanost – pro slovinský systém myšlení je typická moderní

levicovost. V Lublani se nachází
dva obrovské squatty, které slouží mladým lidem k volnočasovému odpočinku či k jejich kreativní
práci literární, hudební i malířské.
Tato místa si mladí lidé v Lublani
doslova vybojovali – squatt Rog,
bývalou továrnu na jízdní kola,
obsadili, aby v centru nevzniklo
další moderní nákupní centrum.
Je to jedna z nejúžasnějších prostor, jaké jsem kdy viděl, stejně tak
squatt Metylkova, jenž nedávno
oslavil třicetileté jubileum. Myslím, že se tyto prostory mohou
rovnat těm nesporně slavnějším –
berlínským či amsterdamským
a že zosobňují lehkost a zároveň
sveřepost slovinských studentů
a pedagogů, které jsem měl tu čest
poznat blíže.
Roman POLÁCH
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI ŘÍJNU
Studentské vědecké konference – velké téma filozofické fakulty
Studovna
naší fakulty = největší fakultní studovna OU
Byla první fakultní studovnou na nově zřízené Ostravské
univerzitě. Založilo ji v r. 1996 vedení filozofické fakulty
poté, co se děkance doc. Mrhačové podařilo získat na její
výstavbu sponzorské prostředky z Třineckých železáren,
které zajistily celou výstavbu balustrád studovny. Dík
za to patří především jejich tehdejšímu personálnímu řediteli ing. Lištvánovi, který měl velký smysl pro potřeby
nové univerzity a její humanitní fakulty.
Původně měla studovna 2 místnosti, dnes jich má celkem 5 – vedle všeobecného oddělení samostatná oddělení
germanistické a romanistické. Naší pýchou je Oddělení
vzácných tisků, které čítá 56 skutečně vzácných svazků.
Nejstarší je z roku 1584 a nese název Czest a newina pohlawij zenskeho.
Naše studovna je dnes největší fakultní studovnou Ostravské univerzity.
Celkový počet jejích svazků se blíží číslu 20 000.
Požádali jsme paní Milenu Žytkovou, pracovnici studovny, aby nám podala bližší informace o chodu naší studovny v uplynulém roce.
Eva MRHAČOVÁ
Celkový počet návštěvníků v roce 2014: 23 207.
Počet krátkodobých výpůjček, to jsou výpůjčky přes noc
nebo přes víkend: 1 733.
Fondy ve volném výběru (monografie): celkem 19 647.
Naše studovna má nejdelší týdenní otevírací dobu
ze všech fakultních studoven OU - 52 hodin.
Počet studijních míst ve studovně: 95.
Počet uživatelských PC: 14.
Milena ŽYTKOVÁ
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Ostravská univerzita partnerem transformace
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Internacionalizace, mobility, to jsou slova, která slýcháme stále častěji. V souvislosti s tím jistě nepřekvapí,
že posilování mezinárodních vztahů je dlouhodobě prioritou nejen naší fakulty, ale i Ostravské univerzity jako
celku. Jedním ze zahraničních partnerů, s nimiž došlo
v posledních letech k mimořádnému zintenzivnění vědeckých i pedagogických vztahů, je Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Tuto skutečnost zdůraznil také
rektor akademie dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. AJD,
když ve svém projevu proneseném u příležitosti zahájení akademického roku zdůraznil významnou roli Ostravské univerzity a zejména pak její filozofické fakulty
v procesu transformace čenstochovského vysokoškolského
pracoviště na univerzitu, jenž byl zahájen v souvislosti s oslavami šestistého výročí narození patrona ústavu, historika,
diplomata a v neposlední řadě lvovského arcibiskupa Jana
Długosze. Je potěšující, že je to právě s naším pracovištěm spolupracující Filologicko-historická fakulta, která pod vedením
dr hab. Agnieszky Czajkowské, prof. AJD, je hlavním motorem
tohoto procesu, jehož nejpodstatnější součástí je dosažení
oprávnění k doktorizaci v šesti oblastech vzdělávání (chápáno v intencích připravovaného VŠ zákona), z nichž je na FHF
akreditována plná polovina.
Aleš ZÁŘICKÝ

Studenti přísahající
na prapor studentské legie

Studentky KDU se zúčastnily akreditovaného
semináře Interpretace technických památek na Dole
Michal v Ostravě – Michálkovicích
Interpretace technických památek byla
tématem jednodenního semináře z cyklu
Kulturní dědictví a vzdělávací aktivity pořádaného Národním památkovým ústavem
a pedagogickými fakultami Karlovy Univerzity v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.
Seminář se konal dne 16. října na Dole
Michal v Ostravě – Michálkovicích.

Studentky Filozofické fakulty OU – oboru Dějiny umění
se zaměřením na památkovou péči a technické památky se zúčastnily jednodenního semináře zaměřeného
na téma Interpretace technických památek v Regionálním edukačním centru Národního památkového ústavu
v Ostravě, které má své sídlo v autentickém prostředí národní kulturní památky Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích.
Program byl rozdělen do tří tematických bloků, které
postupně rozvíjely možnosti práce s laickou veřejností
v prostředí industriálního dědictví. Účastníci semináře
se v průběhu dne zúčastnili edukačního programu Technická památka známá neznámá, jehož cílem je představení
hodnot technických památek, komentované prohlídky
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dolu s průvodcem a aktivně se podíleli na pilotním testování e-learningu zaměřeného na interpretaci technických
památek.
V rámci další spolupráce mezi Ostravskou univerzitou
a Regionálním edukačním centrem NPÚ v Ostravě budou
v rámci předmětu Publicita průmyslového dědictví dále
pořádány exkurze do prostředí technických památek.
Květa JORDÁNOVÁ
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JSME OSTRAVSKÁ!!! a ČUM
univerzita se představila na Masarykově náměstí
Rektor Ostravské univerzity v Ostravě, prof. MUDr. Jan
Lata, CSc., avizoval, že bude chtít Ostravskou univerzitu propagovat nejenom při akademických příležitostech,
ale také že bude chtít naši univerzitu otevřít více veřejnosti – aby byla živá, dynamická a přátelská. Proto se 7. října
2015 uskutečnila na Masarykově náměstí happeningová
akce JSME OSTRAVSKÁ!!!, na níž se po celý den Ostravská
univerzita otevřela městu a prezentovala se jako moderní
evropská univerzita, která dle slov pana rektora nechce být
pouze vzdělávací institucí, ale chce být součástí širokého
veřejného života. Univerzita tedy od dopoledne do podvečera měla připraven celodenní program, na kterém participovaly všechny fakulty. Každá fakulta měla svůj stánek, při
kterém probíhaly nejrůznější propagační aktivity – lékařská fakulta instruovala např. první pomoc, přírodovědecká
fakulta lákala na nejrůznější pokusy a filozofická fakulta
propagovala zejména vynikající publikační činnost našich
pedagogů či propagovala Univerzitní knihkupectví, jež je
nově pod správou FF OU. Mimofakultní program byl též
bohatý – od programu pro středoškoláky přes vystoupení
studentské kapely, hornového kvartetu či improvizovaného
divadla herců ze Staré arény až po křest studentského univerzitního piva IQač, do jehož receptury vložili jeho tvůrci
ginkgo bilobu, která má prokazatelné účinky na funkci mozku. Vrcholem happeningu pak bylo vystoupení populární
kapely Marow. Ostravská univerzita též spolupracovala

na happeningu s nadací Modrý hroch – výtěžek z prodeje
propagačních předmětů byl zaslán na pomoc dětem po těžkých úrazech.
Po happeningu Jsme Ostravská! pak následovala fakultní
akce ČUM – čtení pro univerzitu a město. Tento literární
minifestival, jehož organizátory byli Stanislava Schupplerová, Jan Malura a Roman Polách, vychází též z premisy,
že filozofická fakulta funguje nejenom pro akademiky
a studenty, ale je též přirozenou součástí města, ve kterém
působí. Proto se organizátoři pokusili opět oživit centrum
Ostravy tím, že spisovatelé Michal Viewegh a Martin Reiner,
básníci Petr Hruška a Jakub Chrobák, hudebníci Jiří Neduha
a Jan Šnéberger a divadelníci Janusz Klimsza a Jiří Nekvasil
či akademik Martin Pilař nevystupovali pouze v prostorách
FF OU, ale také v pasáži Knihovny města Ostravy, studentském baru Voliéra či undergroundovém kulturním klubu
Les. Návštěvníci tohoto minifestivalu pak procházeli „kulturní trasou“ v centru Ostravy, jejímž finálem byla tombola
– výherci obdrželi mimo jiné ceny též knihy vystupujících
s věnováním. Můžeme říci, že se tedy Ostravské univerzitě
povedlo představit nejenom zájemcům o studium, ale že se
také podařilo, alespoň dle hojné účasti na obou akcích, zapojit širokou veřejnost, pro niž jsme v tento den nebyli pouze vzdělávací institucí, ale právě živou součástí Ostravy.
Roman POLÁCH

„Konečně cítím, že jsem v univerzitním městě,” řekl student ...
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Filozofická fakulta hostila mezinárodní workshop
o kolektivní identitě středověké Evropy
Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
společně s Centrem pro studium středověké společnosti
a kultury (Vivarium FF OU) pořádala 8. 10. 2015 v prostorách filozofické fakulty mezinárodní workshop Kolektivní
identita v sociálních sítích středověké Evropy. Na workshopu vystoupili vzácní hosté - Robert Gramsch z jenské
Friedrich-Schiller-Universität, Stefan Eichert z Universität
Wien, Paul Srodecki z Justus-Liebig-Universität, Gieβen
a Przemysław Wiszewski z Wroclavské unvierzity.
Workshop se konal v rámci projektu Kolektivní identita
v sociálních sítích středověké Evropy (Collective Identity in
Social Networks of the Medieval Europe), který významně
podporuje výzkum středověké společnosti a kultury, realizovaný na katedře historie FF OU ve spolupráci s Centrem
pro studium středověké společnosti a kultury. Tento vý-

zkum náleží nejen mezi směry bádání naší filozofické fakulty, ale je i jedním z hlavních směrů výzkumu celé Ostravské
univerzity.
Projektový tým složený z českých a zahraničních odborníků se přitom zaměřuje na klíčovou problematiku formování kolektivní identity na různých úrovních sociální reality
středověké Evropy (křesťanská pospolitost, vymezení vůči
cizímu, geopolitická rovina sebeidentifikace, země jako sociálně-geografické komunikující společenství, identita společenských vrstev a skupin, identita lokálních společenství
a komunit). Tato problematika představuje v současné době
vysoce aktuální trend evropského medievistického bádání
obohacujícího současnou diskuzi o dalším vývoji evropské
integrace a kulturní identity.
Roman POLÁCH,
doktorand FF OU

(Nejen) trojí křest na katedře germanistiky...
Zazvonil zvonec, pohádky je konec a... Ne, tak tomu nebylo.
Na katedře germanistiky se opět dělo něco zajímavého.
Jen několik dnů po pohádkové Noci vědců se na katedře
germanistiky křtily hned tři knižní publikace. Na první
z nich se podíleli: vedoucí katedry, prof. Lenka Vaňková,
dr. Martin Mostýn a dr. Eva Cieślarová spolu s doc. Hanou
Bergerovou z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem a doc. Jiřinou Malou z Masarykovy univerzity
v Brně. Publikace je věnována tématu emocionality
v němčině a češtině („Lexikalische Ausdrucksmittel der
Emotionalität im Deutschen und im Tschechischen“.
Doufáme, že publikaci využijí hlavně studenti germanistiky k obohacení vlastní emoční slovní zásoby.
Další křtěnou prací je sborník z nedávné (listopad 2014)
konference Centra výzkumu odborného jazyka „Fachkommunikation im Wandel. The changing landscape of professional discourse“(Odborná komunikace v proměnách
času), který vyšel v edici profesorů a stálých zahraničních
hostů katedry, Norberta Richarda Wolfa a Axela Satzgera,
a vedoucí katedry, prof. Lenky Vaňkové. Ve sborníku najdeme zajímavé příspěvky jak kolegů z kateder germanistiky
a anglistiky, tak pozvaných hostů mezinárodní projektové
konference (projekt Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě
Ostravské univerzity, reg.č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0222).
A třetí křtěnou publikací byla monografie dr. Evy Bajerové: „Textverständlichkeit und Textstruktur in der Wissensvermittlung. Analyse von Fachtexten mit biologischer Thematik“ (Srozumitelnost textu a textová struktura
ve zprostředkování vědeckých informací. Analýza odborných textů s biologickou tematikou).
Křest se konal na slavnostní schůzi katedry germanistiky,
jíž se zúčastnilo téměř celé vedení filozofické fakulty OU
včetně pana děkana, prof. PhDr. Aleše Zářického. Další potěšující událostí zasluhující oslavu bylo oznámení o úspěšném habilitačním řízení dr. Ivety Zlé. Nové docentce k jejímu úspěchu blahopřáli pan děkan, profesor Aleš Zářický,
a vedoucí katedry, prof. Lenka Vaňková.
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Jak je vidět, důvodů k radostné atmosféře bylo hned několik...
Věříme, že se v podobně radostné atmosféře budeme
u nás na katedře scházet častěji a že publikační činnost jak
členů katedry, tak Centra výzkumu odborného jazyka bude
pokračovat v podobné intenzitě.
Knihám přejeme mnoho zainteresovaných čtenářů a těšíme se, že po nich sáhnou zástupci jak odborné, tak studentské a v neposlední řadě i učitelské veřejnosti...
Milan PIŠL, Eva BAJEROVÁ, Eva Maria HRDINOVÁ

Křest publikací
Foto: Milan PIŠL

Gratulace Ivetě Zlé
Foto: Milan PIŠL
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Kdopak by se bál přijít na germanistiku...
Noc vědců na katedře germanistiky

V pátek 26. 9. 2015 se katedra germanistiky připojila k celorepublikové propagaci vědy a vzdělání v rámci akce Noc vědců
2015. Od 18 hodin se naše katedra proměnila v pohádkovou
říši, kde jste mohli potkat Popelku, Sněhurku s trpaslíky,
čerty, vodní vílu, čarodějnici nebo také Červenou Karkulku. Zvídaví návštěvníci testovali své znalosti pohádek bratří
Grimmů a také svou němčinu v připraveném kvizu, případně mohli s Popelkou (v civilu dr. Hrdinovou) probrat její
tři překladatelské oříšky. Návštěvníci se tak mohli například
dozvědět o specificky německých pohádkových postavách,
k nimž patří Frau Holle (Paní Zima), jak se liší český veselý
a optimistický čert od svého hrůzyplného německého kolegy a také jak se překladatelé vyrovnávají jak s kulturními, tak jazykovými specifiky, jež s sebou překlad pohádek
nese... Stejně jako v pohádce následovala po úspěšném
zvládnutí všech nástrah sladká odměna − perníčky z perníkové chaloupky, víno od Karkulky nebo živá a mrtvá voda.
Se svou přednáškou na téma „Jak zahnat děsivé sny“ vystoupila závěrem akce vedoucí katedry germanistiky, prof.
PhDr. Lenka Vaňková. Návštěvnost na této akci byla skutečně velká, ukazuje se, že němčina je opět v kurzu. Doufáme, že se návštěvníkům našeho hrůzného večera přece jen
dobře spalo a těšíme se na příští ročník, na který jste již teď
srdečně zváni...
Eva Maria HRDINOVÁ, a Eva BAJEROVÁ

Kocour v botách a Sněhurka
Foto: Milan PIŠL

Francie v Ostravě
Během třetího zářijového týdne měli třicítka studentů francouzštiny z českých univerzit (OU, UK, MU, UPOL) a několik začínajících překladatelů z Francie možnost věnovat
se v rámci třetího ročníku překladatelské dílny Literatura
a současnost zdokonalování svých překladatelských dovedností pod vedením předních českých překladatelů z tohoto
jazyka. Dílnu jako už dvakrát pořádala katedra romanistiky
FF OU, tématem letošního ročníku byla současná literatura
a vztah k jejímu čtenáři či divákovi, tedy k jejímu publiku.
Společně s Jovankou Šotolovou, specialistkou na současnou
francouzskou prózu, překladatelem frankofonního dramatu Petrem Christovem, filozofem Josefem Fulkou a bohemistou a překladatelem české literatury do francouzštiny
Janem Rubešem se účastníci dílny kromě práce na konkrétních překladech zabývali také otázkou kvality literárního
překladu mezi francouzštinou a češtinou obecně.
Dílnu doprovázel stejnojmenný festival, jehož cílem bylo
vytvořit prostor pro setkávání současné francouzské a české kultury. Všechny akce byly otevřeny široké veřejnosti a
proběhly v češtině.
Festivalový program - přednáška, debaty, film, divadlo
a vycházky-happeningy - zavedl účastníky jak na naši filozofickou fakultu, tak do kulturních center jako Fiducia,
Divadlo loutek, Minikino, klub Atlantik a do ulic i neulic
periferií Ostravy. Také festival odkazoval k tématu letošního ročníku, tedy k současné kultuře a jejímu publiku,
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Například Jan Rubeš, profesor na Bruselské svobodné univerzitě, zakladatel Střediska českých studií tamtéž a překladatel české literatury do francouzštiny (Čapek, Skácel, Seifert, Havel aj.)
se ve své přednášce na FF OU s posluchači podělil o zkušenost
s recepcí české literatury ve Francii. Debata s překladatelkou Jovankou Šotolovou, která proběhla v klubu Fiducia, se týkala tvorby nositele Nobelovy ceny za rok 2014 Patricka Modiana a otázky,
zda jde víc o světového či o francouzského autora. Snímek Attila
Marcel (Minikino), „živý“ debut známého režiséra animovaných
filmů Sylvaina Chometa z roku 2013, stylizovaný a hravý jako animovaný film, otevřel otázku vnímání či „zpracování“ skutečnosti. Není to otázka, která stojí před každým překladatelem? V klubu Atlantik si návštěvníci užili večer s francouzskou detektivkou
Poslední píseň z Isfahánu a íránskými pop-songy. Knihu a hudbu
představili překladatel Petr Christov s hudebním dramaturgem
Patrickem Fridrichovským, šéfem operetního a muzikálového
souboru Národního divadla moravskoslezského.
Divadelní část programu, ať už proběhla v interiéru (Divadlo
loutek) či venku (centrum Ostravy, Komenského sady), se konala ve spolupráci s pražským festivalem současného francouzského divadla Sněz tu žábu!, jehož první ročník proběhl letos na
jaře. Divadlo loutek uvedlo inscenaci Loni v Marienbadu, inspirovanou stejnojmenným francouzským filmem z 60. let režiséra
Alaina Resnaise.

Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Účelem akce bylo ukázat, že Ostrava se zcela přirozeně etabluje jako významné kulturní centrum se specifickou atmosférou
a jako dějiště událostí s celorepublikovým a mezinárodním přesahem.
A výsledek? Veteráni, kteří dílnu navštěvují od jejího prvního ročníku, jednomyslně prohlásili, že letošní vydání bylo vůbec
nejlepší ze všech tří, jež od roku 2011 proběhla. Takže: jedeme
dál!
Dílnu a festival Literatura a současnost pořádáme jako bienále. První ročník proběhl v roce 2011, kdy Ostravu u této příležitosti navštívil mj. celosvětově nejhranější žijící dramatik Fernando
Arrabal. Letošní Literatura a současnost se konala pod záštitou
velvyslance Francie v České republice, Jeho Excelence pana Jeana
-Pierra Asvazadouriana.
Organizátoři Literatury a současnosti si hluboce váží pozornosti a podpory, jakou akci věnuje naše filozofická fakulta a rovněž vedení Ostravské univerzity.
Literatura a současnost III - Literatura a publikum - proběhla
ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze,
asociací vysokoškolských učitelů francouzštiny Gallica, Alliance
française Ostrava, Antikvariátem a klubem Fiducia, Divadlem
loutek, Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o.,
a festivalem Sněz tu žábu.
Veronika HYKLOVÁ, Mariana KUNEŠOVÁ

Česko – korejské dny na filozofické fakultě

Česko-korejské dny, festival korejské kultury, je již několik let pravidelnou součástí
podzimního kulturního dění v moravskoslezském regionu. Na základě nabídky
česko-korejské společnosti participovala
na letošním ročníku, konaném ve dnech
desátého až osmnáctého října, i Filozofická fakulta Ostravské univerzity.
V této souvislosti uvádím, že na filozofické fakultě se po pětileté přestávce opět
realizuje v rámci výběrových předmětů
výuka korejštiny vedená českým lektorem
a rodilou mluvčí, která cílí nejen na studenty
Ostravské univerzity, ale i širokou veřejnost.
V rámci bohatého programu českokorejských dnů se na filozofické fakultě
uskutečnila dne 13. října přednáška Mgr.
Jany Hajzlerové z Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
na téma Korejský poloostrov: Aktuální výzvy v kontextu Dálného východu.
Aby bylo možné toto téma pojmout
komplexně a v souvislostech, první část
přednášky byla věnována aspektům kulturně-politicko-historickým na pozadí
historického vývoje na Korejském poloostrově. Přednášející referovala o dynastii
Čoson (1392-1910), nejdéle vládnoucí konfuciánské dynastii na světě, kdy období
vlády osvíceného krále Sejonga (1418–1450)
je považováno za zlatý věk korejských dějin. Dále Mgr. Hajzlerová analyzovala japonskou okupaci Koreje v letech 1910-1945
a korejskou válku (1950 – 1953). Podrobně
se zabývala vývojem obou zemí na Korej-
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ském poloostrově: Jižní Korea je považována za ekonomický zázrak na řece Han,
kdy se jedna z nejchudších zemí světa
vypracovala na pozici dvanácté nejsilnější
ekonomiky světa.
Severní Korea je socialisticky fungující
stát, v polovině 90. let 20. století, za vlády
Kim Čong-ila, prošla krizí a za současného vládce Kim Čong-una zde probíhají
ekonomické reformy, legitimizace režimu
a pomalé otevírání se světu.
Téma přítomné posluchače zaujalo,
o čemž svědčila bohatá diskuse. Řešila se
současná politická a hospodářská situace
v Korejské lidově demokratické republice, její jaderný program, kult osobnosti
a geopolitické souvislosti, zejména vliv
USA v jižní Koreji.
Následující den, 14. října, proběhl
na filozofické fakultě w o r k s h o p vedený
Mgr. Štěpánkou Horákovou z King Sejong
Institutu v Praze, v ě n o v a n ý k o r e j š t in ě a k o r e j s k é m u p í s m u. V úvodu
zazněly základní informace o korejštině,
která náleží ke skupině uraloaltajských
jazyků, nejpříbuznějším jazykem je japonština. Korejština dříve neměla vlastní
písmo, vzdělanci se vyjadřovali pomocí
čínských znaků. V 15. století král Sejong
vytvořil unikátní korejskou abecedu, písmo (hangúl), které se používá dodnes.
Praktická část workshopu byla zaměřena na čtení, psaní a seznámení s fonetickou stránkou jazyka, kterou přítomní
vyhodnotili jako úkol nejsložitější.

Ač workshop trval jen devadesát minut, většina účastníků byla v jeho závěru
schopna nejen přečíst, ale i napsat jednoduchý text v korejštině.
Soudě podle zájmů studentů i veřejnosti se pilotní ročník česko-korejských dní
na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
vydařil. Věříme, že slibně započatá spolupráce bude pokračovat i v roce příštím.
Jana BOLKOVÁ

Mgr. Jana Hajzlerová

Mgr. Štěpánka Horáková
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•

Nejpalčivější otázka dneška je patrně
otázka běženců. Přijímat? Nepřijímat?
Jaký je názor našich studentů?
Redakce Listů FF se rozhodla vyhlásit
k tomuto problému anketu. Otázka zněla
takto:
Kdybyste měl/měla rozhodovací právo,
jak byste řešil/řešila otázku běženců v Evropě?
Popište, jaké kroky byste udělal/udělala.
Získali jsme přes 90 odpovědí, z nichž dvě
třetiny otiskujeme. Celkový výsledek:
kolem 70 % odpovědí je záporných, kolem
30 % odpovědí je víceméně kladných anebo
nerozhodných.
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Je smutné, že se neřeší základní problém (situace
v jejich zemích), ale až důsledky. Neumím si představit, jak bude při takovém množství možné dělit
je na ty, kdo opravdu pomoc potřebují a ty, kdo jdou
jenom za lepším.
Nemám žádné předsudky, mám ráda všechny lidi,
jsem pro pomoc, ale očekávám VDĚK.
Myslím, že by se měli vrátit zpátky a pomoct řešit situaci VE SVÉ VLASTI. Většinou jsou to dobře oblečení mladí kluci, proč doma nebojují? Pro nás není
práce a pro ně bude? Nebo nebudou pracovat a my
je budeme živit?
Ano, pomoct rozhodně, ale v jejich zemi. A pak
je tam vrátit zpět.
Uvědomuji si, že jsou v těžké situaci, ale nesouhlasím
s jejich nastěhováním do Evropy. Taky by nebyli nadšeni,
kdyby se k nim valily statisíce Středoevropanů nemuslimů.
Pomoct a pak je vrátit zpátky. Kdo by chtěl zůstat, musel by splnit podmínky: ovládnout češtinu, zavázat se
k dodržování našich zákonů, vzdát se islámského práva
šaríja, mít zajištěnou práci.
Nechápu, že v uprchlických táborech protestují proti
kvalitě jídla, očekávala bych vděk. Jestli se jim to nelíbí,
ať se vrátí hned.
Asi se to dělá špatně. Kdo chce u nás zůstat, tak ihned
začít začleňovat a učit jazyk.
Není důležitý jen náš postoj k uprchlíkům, ale i jejich
postoj k nám. Budou dodržovat naše zákony a respektovat naše zvyklosti? (V Německu právě v těchto dnech
protestovali muslimové, kteří tam již žijí, proti jakési
německé slavnosti, že uráží jejich city...)
Kdybych měla v této otázce rozhodovací právo,
tak bych to předala někomu jinému, tak je to těžké.
Omezený počet bych jich přijala a všestranně
se o ně postarala (ubytování a jídlo, výuka jazyka, práce,
vzdělání v našich zákonech, lékařská pomoc).
Nejsem rasistka, ale pokud jde o takovou masu běženců, byla bych opatrná, jejich kultura a zákony jsou zcela
odlišné od našich.
To, že se lidé snaží dostat z nebezpečí do zemí,
kde vidí bezpečný život a budoucnost svých dětí, chápu.
Brát jim takovou naději by bylo nelidské. Ale na druhé straně – taky Evropané si chtějí úroveň, které dosáhli, uchovat a mají dost svých problémů.
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Nemám na to ustálený názor. Na jedné straně k nim
cítím empatii, na druhé straně se mi nelíbí, jak už teď
se dokáží chovat a jaký binec po sobě bez ostychu zanechávají . Nejsem si jista, že se přizpůsobí našemu životnímu stylu. Když přijmout, tak jen s podmínkami:
- museli by podepsat, že budou akceptovat naše zákony
a jestliže ne, že budou vyhoštěni
- museli by se ihned začít učit česky
- stát by jim musel garantovat nějakou práci, neposkytovat jim dávky
- museli by absolvovat všechna požadovaná lékařská
vyšetření
Kladu si otázku, zda média příliš nezveličují. Ale co
když je to všechno pravda?
Nevím. Ale říkám si, co kdybych se octla s malým dítětem v jejich situaci? A nebylo neodpovědné vydat se
s tak malým dítětem do neznáma?
Navrhla bych, aby je země přijímaly podle své ekonomické situace. My na tom nejsme tak dobře jako Němci.
Islamizaci vidím jako obrovskou hrozbu pro Evropu.
Kladu si otázku, proč je nepřijmou bohaté arabské státy – jejich blízcí sousedé s islámskou kulturou.
Pomáhat ano, ale u nich doma, na to se soustředit,
a to bude to nejtěžší. EU se tím vůbec nezabývá, zajímají ji jen kvóty, kvóty, kvóty.
Prověřovala bych, zda jsou to opravdu uprchlíci před
válkou. Ekonomické bych ihned posílala zpátky.
Jenže – jak to prověřovat?
Každý stát má právo uprchlíky odmítnout bez jakýchkoli sankcí.
Uzavřela bych hranice a nikoho sem nevpustila.
Pomáhat je lidské. Skutečné emigranty bych sem pustila, ale rozmístila je po celé zemi, ať nejsou spolu, tak by
se rychleji přizpůsobili a začlenili.
Díky bohu, že nemám žádné rozhodovací právo!
Zorganizovala bych pro ně sbírky, hlavně teplého oblečení, blíží se zima! Představa, že s dítětem mrznu,
je strašná!
Jako ze všeho nejdůležitější vidím – udělat pořádek
v jejich zemích, aby neměli důvod utíkat.
Kdybych věděla, že nám tady nebudou chtít zavádět
islámské zákony a praktiky, nemám s jejich přijetím
problém. Ale tu jistotu bohužel nemám.
Nevím. Ale rozhodně bych jim neposkytovala sociální
dávky.
Odmítnout je nemůžeme, jsme lidé a oni také. Jediná
cesta: přijmout a vyvinout co největší úsilí integrovat
je do naší společnosti.
Není přece reálně možné, aby všichni běženci dostali
dobrou práci, když máme tolik nezaměstnaných.
Zavedla bych to, co mají v Austrálii. Do přístavu
je vpuštěna jen loď, která má povolení, jinak pobřežní
hlídka střílí...
Myslím si, že celá uprchlická krize byla někým zorganizovaná a je řízená, válčí se tam již dlouho a teprve teď
masově emigrují.
Je dost afrických zemí, kde se neválčí, proč se nepustili
tam?
Pochytat a zavřít všechny pašeráky, co na nich vydělávají, tím bych začala.
Myslím, že je to skoro neřešitelný problém, který
se navíc začal řešit pozdě. Obdivuji naši vládu – tolik
táborů zřídit, zásobovat je atd. atd., klobouk dolů.
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Islámská kultura je tak odlišná od naší, že bezproblémové soužití jejich tak velkého množství s námi nebude možné. Vždyť třeba žena u nich nemá žádnou cenu!
K běžencům bych se nestavěla zády, jsou to lidé jako
my. Nemám k islámu žádné předsudky. Nebránila bych
jim v jejich náboženství a kultuře.
Při přijímání bych upřednostnila rodiny s dětmi.
Opravdu lituji lidi, kteří tohle musejí řešit. Nevím, jak
bych rozhodla. Vyhodit lidi, kteří potřebují pomoc, mi
přijde kruté, ale přijmout takovou masu a způsobit těžkosti své zemi, to taky nechci.
Běženci už tady jsou, marná sláva. Proto bych dohlížel
na to, aby netrpěli hladem a zimou, v případě nemoci
měli lékařskou pomoc a aby nenarušovali naše zákony.
ČR by se v prvé řadě měla postarat o své vlastní občany. Kolik máme bezdomovců, kolik máme nezaměstnaných? Staráme se vždy dobře o důchodce
a postižené? Přijala bych jen velmi omezené množství.
Nerozhodovala bych sama: k přijímání běženců bych
vyhlásila referendum.
Určitě bych je nezavírala do „asylových domů“
s mřížemi na oknech a obehnaných ostnatým drátem.
Okamžitě zřídit resocializační centra, která by
se starala nejen o jejich životní podmínky, ale dávala
i psychickou pomoc, jsou to lidé jako my a musejí prožívat těžká traumata! Nevěřím, že jsou to tajní teroristé. Kdyby sem chtěl IS takové poslat, tak je posadí
na letadlo a nepošle je pěšky tisíce kilometrů k hranicím obehnaným ostnatým drátem.
Pozornost bych věnovala pašerákům lidí. Někdo
to celé musel spustit. V 90 % případů nejsem přesvědčena o tom, že skutečně museli opustit své domovy.
Co dělají naše ambasády v těch zemích?
Asylové tábory se měly postavit v jejich zemích,
ne u nás.
Můj názor je, že většina migrantů nejsou pravé oběti
války. Většinou jsou majetní, mají peníze. Ty skutečné
oběti zůstávají doma, neboť nemají vysoké sumy pro
převaděče...
Nejsem „pro“, ale když už tady jsou, je třeba udělat
všechno pro jejich bezproblémové zařazení do naší
společnosti (zdravotní kontroly, sociální pomoc, děti
do našich škol, možná omezit zákonem jejich porodnost. Co s jejich právem „šaríja“, to nevím, pochybuji,
že by se ho vzdali, je to myslím hlavní právo, kterým
se muslimové řídí.
Kdyby těch běženců bylo pár tisíc, byla bych celou
duší „pro“. Ale při tomto obrovském množství, při jejich vysoké a naší nízké porodnosti si jejich přijetím
Evropa zadělá na obrovský problém. A co potom?
Na poslání zpátky už bude pozdě.
U nás už jednu menšinu máme – a říkáme jim „nepřizpůsobiví“... Jsou zde přes tisíc let a nezačlenili
se do naší kultury.
Nemělo se dopustit, aby byly tisíce a desetitisíce lidí
jen tak vpuštěny na území cizího státu. Nikdy jsem
o něčem takovém neslyšela.
Válečné bych na určitou dobu přijala a postarala
se o ně, ekonomické bych okamžitě poslala ven z naší
země.
Problémy se mají řešit tam, kde vznikají. Vyspělý svět
by se měl spojit a nastolit jim tam pořádek. Odmítám
označení „rasista“, rasistou není člověk, který hájí svoji
zem.
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Vůbec bych je sem nevpouštěla. Jak znám naši povahu,
za chvíli bychom se jim podřizovali my. Už vidím, jak
“jsou v pohodě“ , když by měli například ženu šéfkou.
Osobně se o toto téma moc nezajímám, ale myslím,
že jelikož jsou to lidé jako my, měli bychom jim pomoct.
Fakt nevím, jaké kroky bych volila, ať se stará vláda.
Moje kroky by byly takové:
l. zemím dát svobodnou volbu, zda uprchlíky přijmou nebo ne; 2. azyl poskytnout pod podmínkou,
že se do určité doby naučí jazyk, nebudou zde praktikovat zákon „šaríja“, seznámí se s našimi zákony
a budou podle nich žít; 3. při udělování azylu upřednostňovat ženy s dětmi, ne mladé zdravé muže, kteří
opustili svou vlast a šli za lepším; 4. všestranně podporovat vznik programů na integraci.
Jsem rád, že nemusím rozhodovat, nedokázal bych to.
Proč jejich kroky směřují do daleké Evropy a ne do blízkých a bohatých arabských států Je to moc divné.
Snažila bych se jim pomoci zajistit nějakou práci. Když
nemohli změnit situaci u nich doma, je dobře, že odešli
do bezpečí.
Pomáhat ano, ale ne na úkor vlastních lidí.
To, co o tom vím, je jen z médií, která záměrně uvádějí
jen některé informace, aby to plodilo strach. Situaci naštěstí řešit nemusím.
Ano, pomoct. Přišel čas na opravdovou lidskost.
Ale na druhé straně - když už chtějí tady žít, musejí pro
to něco udělat: naučit se náš jazyk a přizpůsobit se naší
kultuře.
Myslím, že to vše způsobili převaděči. Na ty je třeba
se soustředit, aktivně je vyhledávat a zavírat.
Hlavní je podporovat syrskou armádu v jejím boji proti
IS, pomáhat nastolit tam mír.
Můžeme jim mít za zlé, že se nejen díky globalizaci dozvěděli o tom, že svět může být krásný, čistý, bez válek?
Evropa zklamala, mělo se to řešit na samém začátku.
Věčně řešené kvóty nejsou nic platné, lidi nelze nutit
žít tam, kde nechtějí.
Já bych hned vystoupila z EU a neúčastnila se toho všeho.
Křesťany a židy bych k nám vpustila, žádný problém by
s nimi nebyl, z muslimů mám strach.
Zpracovala Eva MRHAČOVÁ

kurdští uprchlíci
(zdroj – repro Česká televize)

Sara Prestianni – noborder
network (Migranti přijíždějí
na ostrov Lampedusa, 2007)
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Ázerbájdžánština – klíč k Orientu
novinka v oblasti výuky mimoevropských jazyků
na Filozofické fakultě Ostravské univerzity
Filozofická fakulta Ostravské univerzity není pouze klasickou fakultou zprostředkovávající studium
evropských jazyků, filologických, psychologických
či uměnovědných disciplín. Její specifičnost spočívá
ve velkém zájmu o východní teritoria, který směřuje
za pomyslnou geografickou hranici na Uralu. Iniciativa
pana děkana filozofické fakulty, prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D., cílí na státy bývalého Sovětského svazu, ležící ve střední Asii. Jejich bohatá historie, pestrá kultura,
ale především obrovský rozmach v oblasti hospodářské,
kulturní a mezinárodních vztahů skýtá pedagogům i studentům významné možnosti oboustranné spolupráce,
které už fakulta úspěšně realizuje s univerzitními pracovišti v Ázerbájdžánu a Kazachstánu.
Střední Asie je obývána převážně turkickými národy.
I když se jejich jazyk/dialekt podle regionů liší, společnými znaky jsou turkický původ, specifická mentalita
a dějinná spojitost.
Takovou zemí je i Ázerbájdžán, země ohňů, který
se rozprostírá v oblasti jižního Kavkazu. Pro zahraniční
návštěvníky je přitažlivý nejen historií, architekturou,
přírodou, prvky Orientu, zajímavou kuchyní, přátelskými lidmi, ale i libozvučným jazykem – ázerbájdžánštinou. A právě díky zájmu pana děkana Zářického, podpoře
ze strany Azerbaijan Student Network (organizace sdružující ázerbájdžánské, české a jiné zahraniční studenty
a mládež v České republice), reprezentované ředitelem
její české pobočky Mgr. Eldarem Valijevem, spolu s úsilím
studentky navazujícího dvouoborového magisterského
studia oborů český jazyk a historie na filozofické fakultě,
Bc. Šebnem Asadové, studující v rámci bilaterální smlouvy mezi Bakuskou Slovanskou univerzitou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity, byla v říjnu zahájena
na naší fakultě výuka ázerbájdžánštiny, vedená rodilou
mluvčí.
Jejímu slavnostnímu zahájení byl přítomen pan děkan Aleš Zářický spolu s představiteli Azerbaijan Student Network Eldarem Valijevem, Gedou Montvilaite
a s vyučující Bc. Šebnem Asadovou. Pan děkan v proslovu
zmínil, že „v současné době je nezbytné ovládat několik
jazyků, včetně specifických, k jakým patří i ázerbájdžánština.“ Zdůraznil také, že Filozofická fakulta Ostravské
univerzity je po Karlově univerzitě v Praze druhým univerzitním pracovištěm v České republice, kde se výuka
tohoto jazyka realizuje. S potěšením konstatoval zájem
o studium tohoto jazyka z řad studentů nejen Filozofické, ale i Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Ázerbájdžánština patří do turkických jazyků oghuzské
skupiny, je blízká gagauzštině a turečtině. Dnes tímto
jazykem hovoří na světě téměř padesát miliónů rodilých

Eldar Valijev, Geda
Montvilaite, děkan Aleš
Zářický, vyučující
Šebnem Asadova
mluvčích, konkrétně na území severního Ázerbájdžánu
s hlavním městem Baku je jich přibližně 9 miliónů. Ázerbájdžánština je i jedním z nejstarších literárních jazyků.
Epos Kitabi Dede Korkud (Kniha mého děda Korkuda)
dokládá starodávnost jazyka, neboť existuje více než 1300
let. Vznik ázerbájdžánské písemné literatury se datuje od
13. století.
Zajímavou historii má i ázerbájdžánská abeceda, která
až do roku 1929 používala arabské písmo, v letech 1929
až 1939 latinku. Po ztrátě nezávislosti a připojení k Sovětskému svazu byla latinka nahrazena azbukou (cyrilicí).
Po opětném získání samostatnosti Ázerbájdžánu v říjnu
1991 ázerbájdžánština opět používá latinku.
Studium ázerbájdžánštiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity se realizuje v rámci výběrových předmětů a je tak dostupné pro všechny zájemce
z řad studentů naší alma mater o tento specifický jazyk
V rámci studia se seznámí nejen s jazykem, ale zároveň
i s kulturou, tradicemi a dějinami Ázerbájdžánu a možná je to bude motivovat k návštěvě této destinace, neboť, jak praví ázerbájdžánské přísloví: Raději jedenkrát
uvidět na vlastní oči než tisíckrát slyšet. Svět kontrastů,
jemného splynutí západu a východu nejen v architektuře,
ale i v běžném životě, muslimský svět se zvláštními prvky, země voňavé kuchyně, nádherných hor, Kaspického
moře, obrovských naftových polí, se těší na své návštěvníky se znalostmi ázerbájdžánštiny. Stačí si zapsat
předmět KLA/AZE1X a možná právě na Vás čekají klíče
k Orientu.
Šebnem ASADOVA
studentka FF OU
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Z publikací nakladatelství ACADEMIA
Znamení zrodu - Vladimír Macura - 6.10.2015
První svazek spisů Vladimíra Macury představuje jeho badatelské dílo
zasvěcené českému 19. století. Svazek Zahrnuje třetí vydání Macurovy
klíčové monografie Znamení zrodu, v níž sémioticko-kulturologické analýze
podrobil národní obrození. Interpretace kultury jako znakového systému
je východiskem i souboru studií a popularizačních textů Český sen v druhé
části svazku. Tento soubor dokládá, že Macurův názor na české 19. století
byl komplexní a právem se jeho dílo stalo formativním pro české humanitní
vědy. Vychází v edici Spisy Vladimíra Macury.
Vázaná, 660 str., ISBN:978-80-200-2506-7, EAN:9788020025067, DPC 555 Kč
http://www.academia.cz/znameni-zrodu.html
Po Devětaosmdesátém - Petr Pithart - 13.10.2015
Kniha je autorovým účastným rozpomínáním na léta 1990–1994, ale také
na to, „co z nich pošlo“ – od rozporného nastartování ekonomické
transformace až po rozdělení Československa.V mozaice z paměti
vyplavovaných příznačných momentů, situací, momentek i kolorovaných
portrétů tu Petr Pithart jako průvodce nabízí svou invidualizovanou paměť.
Teoretická zamyšlení tvoří v této knize spíše doplňkové exkursy k autorovým
vhledům do praktické politiky raných (a bouřlivých) let devadesátých,
kdy jako čelný představitel OF stanul v čele české vlády.
Vázaná, 492 str., ISBN:978-80-200-2504-3, EAN:9788020025043, DPC 450 Kč
http://www.academia.cz/po-devetaosmdesatem.html
Evropa na rozcestí - Stanislav Komárek - 3.1.2015
To, co bývá zvykem chápat jako krizi ekonomickou, respektive finanční,
je ve skutečnosti celkovou krizí západních společností. Co je vlastně žitým
náboženstvím dneška – ekonomie a vzývání Růstu? Neleží jedna z obtíží
dneška v potlačené religiozitě? Krize není víc než konec jedné dějinné
epochy a začátek jiné. Jak se projevuje současný individualismus a k čemu
spěje? Je stát největším dobrem nebo základním prokletím? Je náš osud
nějak podobný osudu domácích zvířat, chovaných jako hýčkaní mazlíčkové
i brutálně využívaný živý „materiál“? Lze se z chodu dějin poučit,
jak historický proces vlastně vzniká? Jak by mohla Evropa vypadat za několik
dekád?
Vázaná, 400 str., ISBN:978-80-200-2510-4, EAN:9788020025104, DPC 350 Kč
http://www.academia.cz/evropa-na-rozcesti.html
Hodina duchů - Konrad Paul Liessmann - 5.11.2015
Nikdo už neví, co vzdělání znamená, ale všichni požadují jeho reformu.
Etabluje se řádný trh, na němž tropí své řády i neřády výzkumníci vzdělání
a experti na vzdělání, agentury, testující instituty, lobbisté a v neposlední
řadě vzdělanostní politici všech frakcí. Po Teorii nevzdělanosti nyní tedy její
praxe. To, co se aktuálně rýsuje ve třídách a posluchárnách, v seminářích
a redakcích, ve virtuálním světě i v reálné politice, je podrobeno ostré
a pointované kritice. Za potěšením z polemiky však stojí vážná naléhavá
prosba: dát vzdělání a vědění opět šanci. Vychází v edici 21. století.
Brožovaná, 136 str., ISBN:978-80-200-2530-2, EAN:97880200253002, DPC 225 Kč
http://www.academia.cz/hodina-duchu.html
Vybrala Eva MRHAČOVÁ
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Z programu Fiducie
na měsíc listopad (výběr)
MACUROVSKÝ TÝDEN 3. – 5. 11. 2015 Fiducia,
Ostravská univerzita, klub LES
Týden věnovaný významnému ostravskému rodákovi, literárnímu vědci a spisovateli Vladimíru
Macurovi. Odborník na národní obrození
je nejčastěji vyzdvihován právě pro jeho odborný
výklad českého národního obrození jako kulturního typu – Znamení zrodu (1983). Zabýval
se kulturními mýty – Český sen (1998), sémioticky přehlédl období budování komunistické
společnosti – Šťastný věk (1992). V roce 1998 byl
oceněn Státní cenou za literaturu. V roce 2014
vydalo nakladatelství Academia monografii Pavla Janouška Ten, který byl. Vladimír Macura mezi
literaturou, vědou a hrou. Úvod povahopisný.
4.11. od 15:15 Analyticko-interpretační pracovní seminář k připomenutí 70 let od narození
Vladimíra Macury. Pozor, koná se na Filozofické fakultě Ostravské univerzity – Student off
Pracovní a otevřené setkání, na němž pozvaní
kolegové a literární historici a literární teoretici - hosté (Pavel Janoušek, Vladimír Barborík,
Kateřina Piorecká) představí svá čtení, analýzy
a výklady próz Něžnými drápky, Občan Monte
Christo, Ten, který bude. Na ně navážou svými
analyticko-interpretačními vystoupeními
k vybraným knihám domácí badatelé a čtenáři.
(Martin Pilař, Martin Tomášek, Petr Hrtánek).
4.11. v 18:00 Slavnostní odhalení pamětní desky
literárnímu vědci Vladimíru Macurovi na ulici
Korejské v Ostravě – Přívoze. Autorem pamětní
desky je sochař Jan Šnéberger. Ve spolupráci
s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.
4.11. ve 20:00 Literární Paseka věnovaná Vladimíru Macurovi – pozor, koná se v klubu LES
5.11. v 18:00 Diskuse s Pavlem Janouškem
a Ondřejem Macurou o díle Vladimíra Macury
9.11. v 16:00 Jáchyme, hoď ho do stroje: o moderních technologiích ve výuce.
9.11. v 19:00 Pavel Kosatík o Ferdinandu
Peroutkovi - diskuse se známým českým
publicistou a autorem několik knih
o Ferdinandu Peroutkovi
Jméno Ferdinanda Peroutky není ani téměř
čtyřicet let po jeho smrti většině lidí neznámé.
Tu a tam se o něm v novinách objeví článek, každý rok se předává současným novinářům cena
nesoucí jeho jméno, stal se i maturitní otázkou...
Jak už to u „všeobecně známých“ jevů bývá,
jsou často oběťmi nepatřičných zjednodušení,
stávají se symboly. Tak je do jisté míry i Peroutka
určitým symbolem první republiky, o kterém
beztak nevíme víc než několik vět ze školy. V posledním roce se stal Peroutka také obětí diskusí,
vyvolaných nepodloženými tvrzeními současného prezidenta České republiky, která jsou hojně
diskutována v médiích i na sociálních sítích.
Publicista Pavel Kosatík se dílu Ferdinanda Peroutky věnuje dlouhodobě a je autorem několik
publikací i monografie tohoto významného
českého historika. Za knihu Ferdinand Peroutka:
Pozdější život (1938–1978) obdržel Pavel Kosatík
Výroční cenu Nadace Český literární fond za původní literaturu za rok 2000 a od Nadace Charty
77 Cenu Toma Stopparda za rok 2001. Tuto knihu
také ocenili čtenáři ve vánoční anketě Lidových
novin jako nejzajímavější knihu literatury faktu
v roce 2000. Za rok 2009 získal novinářskou
Cenu Ferdinanda Peroutky. V roce 2010 se jeho
soubor 16 esejů s názvem České snění umístil
na 4. místě v anketě Kniha roku Lidových novin.
16.11. v 16:00 Výlet do Bradavic: škola jako nástroj
moci a místo zdravě subverzivního myšlení.
Seminář pro studenty a veřejnost v rámci cyklu
Škola-dílna lidskosti, který pořádáme ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské
univerzity.
18.11. v 18:00 Kdo jsou a odkud k nám přicházejí uprchlíci?
Projekce a debata o Sýrii a uprchlících s Markétou Kutilovou ve spolupráci se spolkem PANT.
21.11. od 19:00 Noc divadel a instalace naučné
cedule u Německého domu
Návštěvníci ostravské Noci divadel budou
účastni netradiční divadelní pouti Od divadla
k divadlu, na které budeme spolu s okrašlovacím
spolkem Za krásnou Ostravu instalovat naučnou
cedulku na místě bývalého Německého domu.
Připravila Ilona ROZEHNALOVÁ
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
PaedDr. Jarmila OR ŠULÍKOVÁ MESSAR I
V roce 1985 absolvovala na Pedagogické fakultě v Ostravě studium oborů ruština a geografie.
Na jazykové škole v Ostravě po celou dobu paralelně studovala španělštinu. V roce 1987 absolvovala
roční intenzivní kurs španělštiny a němčiny v Brně. Od roku 1987 studovala FF UP v Olomouci obor
španělský jazyk a literatura. Toto studium ukončila v r. 1993.(Lze říci, že jen málokdo investuje
do své budoucnosti tolik, jako tato naše absolventka, která po celou dobu studovala s průměrem
l,0!). Ihned po revoluci založila Jarmila v Ostravě cestovní kancelář Pan Europ, kterou vlastní a řídí
dodnes. (Mnohokrát jsem byla na zájezdu, který nejen naplánovala, ale i osobně „průvodcovala“
a mohu říci, že je i vynikající průvodkyní.)
Dne 23. října 2015 byla Jarmila Messari po schválení ministrem zahraničí ČR Lubomírem
Zaorálkem uvedena do funkce honorární konzulky Marockého království v Ostravě. Inaugurační akt se konal v koncertním
sále Janáčkovy konservatoře v Ostravě. Do funkce ji přijela uvést velvyslankyně Marockého království v ČR, Její Excelence
paní Souriya Otmani.
Projevy pronesli Její Excelence paní velvyslankyně, nová honorární konzulka a pan hejtman Severomoravského kraje
Miroslav Novák.
Všichni vyjádřili velkou radost nad zřízením konzulátu a velká očekávání od nové spolupráce.

Rozhovor s novou konzulkou
V rozhovoru, který jsem s tebou dělala před deseti lety (viz Listy Ostravské univerzity, leden 2005) jsem
podrobně popsala tvé velké lásky –
cestovatelskou touhu, španělsky
mluvící svět, tvou svatbu s Maročanem Mgr. Hamzou Messarim, Ph.D.,
absolventem španělské univerzity
v Pamploně, i památné okamžiky tvého života – to, že jsi byla jedinou Češkou, kterou nový peruánský prezident
pozval na svou inauguraci, i to, jak jsi
při rituální inauguraci tohoto prezidenta na Machu Picchu hovořila s dnešním španělským králem Félipem Bourbonským... Dnes bude řeč o jiném...:

Jak se ve funkci honorární konzulky cítíš?
Momentálně unaveně, zahájení činnosti konzulátu mne stálo mnoho
úsilí a času, ale zároveň se na výkon
funkce těším.
Co bude funkce pro tebe obnášet,
jaké budeš řešit úkoly?
Z titulu funkce mám povinnost
chránit zájmy marockých občanů žijících na území našeho kraje
a pomáhat jim, pokud se ocitnou
ve svízelné situaci. A dalším mým

důležitým úkolem je přispívat rozvoji vztahů a spolupráce mezi ČR
a Marockým královstvím na poli
ekonomickém, kulturním a v dalších
oblastech života.
Budeš i nadále nabízet zájezdy do
krásného a bezpečného Maroka?
Samozřejmě, Maroko je mou celoživotní láskou.
Eva MRHAČOVÁ

Rozhovor s paní velvyslankyní
Její Excelence paní velvyslankyně
Marockého království v ČR je krásná elegantní žena, velmi dynamická a charismatická. Vystudovala
právnickou fakultu univerzity Mohameda VI. v královském městě
Rabatu. V diplomatických službách
pracovala ve Vídni a ve Stockholmu
a v letech 2004-2011 byla generální
konzulkou Marockého království
v kanadském Montrealu. V ČR působí jako vrcholná diplomatka od r.

2012. Její pracovitost je všeobecně
známa. Na otázku, kolik hodin denně pracuje, prý odpověděla novinářům francouzským příslovím Když
milujeme, nepočítáme...

žen kolosálně změnily. Vstup žen do
diplomacie je už dvacet let legálně
plně podporován. Král, jehož rodová
linie sahá až k proroku Mohamedovi,
se těší veliké úctě. Maroko je jednou
z nejstarších monarchií na světě.

Vaše Excelence, je pro ženu v Marockém království těžké stát se
diplomatkou?

Jak je to v Maroku s náboženskou
tolerancí?

V Maroku se po nastoupení krále
Mohameda VI. na trůn podmínky

Od roku 2011 je v Maroku ústavně
zakotvena náboženská svoboda,
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tj. volný přístup k jakémukoli náboženství, což je v islámských zemích
unikátní. Marocká vláda jednoznačně odsuzuje všechny teroristické
činy, je jednoznačně pro dialog mezi
různými kulturami. V Maroku je asi
400 tisíc křesťanů, kteří naprosto
svobodně žijí podle svých tradic –
o Vánocích například uvidíte vánoční výzdobu v různých obchodech.
Jaký je Váš vztah k České republice?
Miluji Prahu, její architekturu, její
kulturní život. Mám ráda Franze Kafku a obdivuji Vašeho Václava Havla.
Vystudovala jste univerzitu v královském městě Rabatu. Nyní, kdy se
nabízí možnost uzavření bilaterální
dohody o naší spolupráci, by naši studenti získali možnost trávit určitou
dobu na této nebo jiné marocké univerzitě a studovat tam francouzštinu,
španělštinu a také absolvovat kursy
arabštiny, které na naší fakultě mohou navštěvovat už celou řadu let.
Vaši studenti by k nám mohli přijíždět a navštěvovat přednášky a semináře
z oborů francouzština, španělština,
němčina, ale také kursy českého jazyka!!!
Velmi se těšíme na spolupráci s Vaší
překrásnou zemí a s některou z vašich
univerzit. Děkuji Vám srdečně za poskytnutý rozhovor.
Eva MRHAČOVÁ
(tlumočila Jarmila MESSARI)

Královská univerzita v Rabatu
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exděkanka FF Eva Mrhačová,
velvyslankyně Maroka paní Souriya Otmani,
honorární konzulka Marockého království
Jarmila Messari

Královská univerzita v Casablance
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HISTORICKÉ ETUDY
ANEB CESTY TAM A ZASE ZPÁTKY
Město v kouři

a raně novověké Ostravy tak čeRef lektory se zakusovaly do husté
lili její obyvatelé problému, jenž
bílé mlhy jako bezzubé dásně do
ovlivňoval jejich zdravotní stav
parmazánu a noha automaticky
podobně jako nepřízeň rozptylopovolovala tlak na plynový pedál.
vých podmínek dnes.
Spěch, s nímž jsem obvykle přeŘešení, jež se tehdy nabízelo,
konával posledních pár kilometrů
bylo několikeré, a jak už to bývá –
cesty, využívaje přitom přívětiani v jednom případě ideální. Jak
vého georeliéfu Moravské brány,
ukázal archeologický výzkum,
mě opustil. Bylo pravděpodobné,
i v Ostravě sloužily k ukládání
že se vrcholky Oderských hor,
odpadu odpadní jímky s vnitřní
které jsem tentokráte neviděl po
výdřevou, jež však mnohdy nelevici, leskly v paprscích vychámohla zabránit kontaminaci vody.
zejícího slunce. Dnes jsem však
Tyto jímky tak sice dnes předstabyl o tuto scenérii z šestákového
vují ráj pro archeology, pro spolerománu ochuzen. Na údolí padla
čenství středověkého města však
inverze a smogový krunýř, ktebyly spíše časovanou bombou.
rý prorážela přední maska vozu,
K tomu je třeba přičíst skutečnost,
sevřel i město. Nebude to dlouho
že zdaleka ne všechen odpad byl
trvat, kdy úvahy o kvalitě života
ukládán takto zodpovědně – ostatna Ostravsku prosáknou i do ceně ani dnes netřídí každý. V soulorepublikových žurnálů. Prostě
vislosti se stavebními úpravami
začal podzim.
města vznikala řada zahloubení, ktePřemýšlel jsem o Ostravě v čará byla následně použita jako smesech podzimu středověku, malém
tiště. Tyto jámy se přitom nenaměstě obehnaném hradbou, městě
cházely pouze někde při obvodu
dosud nepropojeném s průmyslovměstských hradeb, za něž se takmi aglomeracemi, jejichž přítomtéž hojně vyváželo vše, co se dalo,
nost v krajině by si tehdejší člověk
a odpad tak expandoval mimo měspatrně ani neuměl představit. V hlato sa mot né. St ředověk á smet i švě jsem hýčkal obraz malebné zeNáhrobek
ostravského
měšťana
Bernarda
tě byla mnohdy situována i upromědělské k rajiny s dominantou
Lva (+ 1603) v kostele sv. Václava
střed plně obydlených čtvrtí. Ani
města na břehu řeky a dvou hradto nebylo vše, neboť jak naznačuje prudký terénní
ních komplexů shlížejících na ně z blízkých nánárůst některých částí města (např. dnešní Muzejní
vrší, když mi však došlo, že tato idylická předulice, ale též centrální Masarykovo náměstí), odpad
stava je tak nepřesná, jako pojetí středověké
byl často házen či ponecháván jednoduše na ulici.
každodennosti v dílech anglických romantiků 19. stoO dopadech naznačeného stavu na hygienickou situaletí. Každá doba má totiž svá traumata. To ostravské
ci ve městě není třeba pochybovat.
se v pozdním středověku nelišilo od traumat dal„ A když do toho všeho ještě zapršelo jako dnes“,
ších měst a městeček v českých zemích té doby.
pomyslel jsem si, když jsem zaparkoval, otev řel dveře
Městské domácnosti zabývající se běžně chovem
a s pocitem spokojenosti v pustil do plic doušek
hospodářského zvířectva, řemeslné dílny, veřejtěžkého inverzního vzduchu. „No, každá doba má
ná místa s kumulací lidí, jakož i jednotlivci z řad
svoje“, zalapal jsem po dechu, zamkl auto a zapálil
městské komunity, to vše představovalo entity kusi doutník.
mulující na poměrně malé a sevřené ploše města
nezanedbatelné množství odpadu různého typu,
Robert ANTONÍN
splašky, hnojem a močůvkou počínaje a kuchyňskými zbytky a popelem konče. Již v době středověké

17

LISTY 					

		

Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

Vážené čtenářstvo Listů FF!

V uplynulém kalendářním roce jsme Vás v Listech FF informovali o činnosti nevládní organizace
ARNIKA, která se snaží zachránit české aleje, tyto výrazné krajinné dominanty, před kácením
tím, že organizuje natírání kmenů bílou barvou a přispívá tak ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu, a dále tím, že od roku 2011 každoročně organizuje anketu „alej roku“. Letos i Váš hlas
může rozhodnout o tom, které stromořadí získá titul Česká alej roku 2015. Lidé z celé naší
republiky už nominovali do této soutěže přes 60 alejí. Můžete si je všechny prohlédnout na adrese
http://www.alejroku.cz/2015. My jsme pro Vás do Listů FF vybrali několik alejí z našeho kraje.
Věříme, že se této akce, jejímž cílem je vzbuzení zájmu o osud krásných symbolů české krajiny,
rádi zúčastníte. Postup pro hlasování najdete na výše uvedené adrese.
Redakce Listů FF

Alej Radkov – Dubová
(zdroj - www.alejroku.cz)
Horni Domaslavice –
Snová alej
(www.alejroku.cz)

Lipová alej – Loučná nad
Desnou (www.alejroku.cz)

Šilheřovice – Rothschildova
alej (www.alejroku.cz)

Hůrka a Starý Jičín Vlčnov –
Jablečná alej
(www.alejroku.cz)
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Dětřichov nad Bystřicí –
Lipová alej
(www.alejroku.cz)

