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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Největší malíři 2. poloviny 19. století
Paul Cézanne

Paul Cézanne (1839–1906), rodák z Aix‑en‑Provence, se roz‑
dva až tři muži (sedící i stojící) otočení zády k divákovi. Další
hodl i přes otcův odpor, že se stane malířem. Jeho cesta za
muži jsou pak ve vodě. Některé postavy jsou statické, jiné v pl‑
uznáním ale nebyla vůbec lehká. Hned dvakrát neuspěl u při‑
ném pohybu. Je zde patrná i znalost starých děl, např. stojící muž
jímacích zkoušek na pařížskou Akademii výtvarného umění,
s ručníkem je inspirován sochou Římského řečníka z Louvru.
což jej ale neodradilo, a maloval dál. Jeho obrazy však nebyly
Koupající se ženy jsou klasickým námětem v dějinách ma‑
vybírány pro oficiální výstavy – Salóny. Tvrdohlavý Cézanne
lířství. Nejznámějším Cézannovým obrazem je Velké koupá‑
se ale nevzdal. Několik let se zabýval impresionismem, zú‑
ní, dílo, na němž pracoval téměř deset let. Pokusil se na něm
častnil se dokonce první (1874) a třetí (1877) výstavy impre‑
zobrazit ženské akty – postavy v přírodě. Jeho cílem bylo
sionistů, ale jeho obrazy se staly terčem posměchu veřejnosti
namalovat veledílo, které by pak mělo viset vedle děl starých
i kritiky. Nakonec se rozhodl, že se vydá vlastní cestou. Odjel
mistrů. Cézanne vytvořil během let velké množství příprav‑
do rodného města, kde v osamění maloval svá
ných kreseb a akvarelů. Dochovaly se pak tři
plátna (zátiší, krajiny, portréty). Skutečného
plátna se stejným názvem, nejkrásnější dnes visí
uznání se dočkal až ve 20. století.
ve Philadelphii. Jednoduché barvy obrazu při‑
Po celý svůj život maloval autoportréty,
pomínají akvarel. Celkem čtrnáct koupajících
čímž zaznamenával plynoucí čas. Zároveň se
se žen na břehu, které namaloval bez ohledu
jeho vlastní podobizny staly významným svě‑
na skutečnou anatomii, je pak soustředěno ko‑
dectvím jeho uměleckého vývoje.
lem rozkolébaných stromů, které se vypínají až
V jeho tvorbě se často objevuje námět koupa‑
k nebi jako klenba katedrály.
jících se mužů a žen. U koupajících se mužů se
Francouzský malíř Paul Cézanne je dnes
vrací ke vzpomínkám z mládí. Jeho akty mužů
považován za nejvíce novátorského malíře 19.
se zdají být konvenční a kompozice obrazů má
století, který výrazně ovlivnil umění 20. století
stálé, neměnné schéma. V popředí stojí většinou
a také abstraktní malířství.
Autoportrét (kolem roku 1890)
Marek ZÁGORA, absolvent FF

Sainte‑Victoire (1886–1890)

Velké koupání (1906)
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NEJKRÁSNĚJŠÍ HORY
MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD
Lysá královna Beskyd
O ní a o Bezručově chatě

Takto vidí Lysou horu excelentní ostravský fotograf Marcel Fujcik. Jeho panoramatické snímky jsou ozdobou knihy „O lidech
v Beskydech II“, která vyšla v listopadu tohoto roku a jsou v ní i další snímky tohoto textu z dílny fotografů zmíněné knihy.

Lysá hora je nesporně jednou z našich nejznámějších hor. Nikoli
pouze proto, že je se svými 1323 metry nadmořské výšky nejvyš‑
ší horou Moravskoslezských Beskyd, nebo tím, že od roku 1954
odtud z místní meteorologické stanice dostáváme zprávy o po‑
časí či televizní signály z vysílače na jejím vrcholu. Lysá hora je
magický fenomén. Je hojně navštěvována, fotografována a kaž‑
dou generací obdivována. Opředena pověstmi, denně dobývána
tzv. lysaři, z nichž někteří na její vrchol vystupují i několikrát
denně po celý rok. Jiní ji zase dobývají na kolech, shlížejí na
ni z letadel či ze závěsných kluzáků (rogal). Jako Lissa heura
byla popsána již v polovině třináctého století, avšak ještě před
valašskou kolonizací byl v jejím okolí neprodyšný prales. Jak se
k nám Lysá hora vlastně dostala?
Ostravský geolog Jiří Horák nedávno v jednom novinovém
rozhovoru uvedl, že někdy před patnácti miliony let se beskyd‑
ské vrstvy nacházely na území Slovenska. V té době se náhle
zvedly a „klouzaly“ až k nám. Posunuly se minimálně o čtyři‑

cet kilometrů, ovšem rychlostí deset centimetrů za rok. A tak
se stalo, že zde máme Moravskoslezské Beskydy. Severní, nej‑
vyšší část tohoto území, zvaná též „Přední hory“, je tvořena
horskými masivy Lysé hory, Smrku, Kněhyně, Malé a Velké
Stolové, Noříčí hory a Radhoště. Terén je zde tvořen odolný‑
mi vrstvami godulských pískovců, je silně členitý s příkrými
a táhlými horskými svahy. Jižní část, zvaná „Zadní hory“, se
podstatně liší od severní části co do nadmořské výšky, konfi‑
gurace terénu a půdního podkladu. Moravskoslezské Besky‑
dy patří mezi srážkově nejbohatší místa naší republiky vůbec
(například Lysá hora má roční průměr srážek 1 532 mm). Vý‑
znamnou formou srážek je sníh, jehož souvislá pokrývka se
zde drží běžně 150 a 180 dní v roce. V březnu roku 1911 bylo
na Lysé hoře téměř pět metrů sněhu.
V okolí vrcholu Giguly (tak se říká vrcholu Lysé hory)
jsou zajímavé přírodní rezervace. Mazák a Mazácký grúnik,
Malenovický kotel, Vodopády Satiny, Koryto řeky Ostravi‑
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ce, Ondrášovy díry a Zimný potok. Ondrášovy díry skrývají
krásné pseudokrasové jeskyně. Z Lysé hory se naskýtá neopa‑
kovatelný rozhled na hřebeny a údolí Beskyd, Jeseníky, Malou
a Velkou Fatru, Vysoké a Nízké Tatry, Martinské hole. Před
deseti lety zde vznikla téměř sedmnáct kilometrů dlouhá na‑
učná stezka „Lysá hora s patnácti zastaveními“. Napojit se na
ni můžete v Malenovicích nebo v Ostravici.
Moc se nemluví o tom, že mnozí návštěvníci přišli na této
hoře o to nejcennější, co člověk má. Současný náčelník Hor‑
ské služby Beskydy Ing. Radim Pavlica svého času prohlásil,
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(1924). Ve dvacátých letech byla pak ustavena Pobeskydská
župa Klubu československých turistů a již v roce 1926 byl za‑
koupen pozemek na Lysé hoře. A byla jmenována nezbytná
odborná komise pro výstavbu chaty na jejím vrcholu. Jejími
členy byli: předseda Pobeskydské župy Ing. Hynek Kožnar,
ředitel Českomoravské Kolben‑Daněk; Ing. Vojtěch Houdek,
vrchní ředitel Moravskoslezských elektráren (díky němu byl
již v roce 1933 položen elektrický kabel z Ostravice na Lysou);
ing Ladislav Jerie, generální ředitel Severní dráhy Ferdinan‑
dovy; Ing. Robert Srkal, člen ústředí KČT, obětavý stavební

Úžasný pohled z Lysé hory směrem na Ostravsko je dílem Petra Lukeše, který na Lysé hoře pracuje.

že „je dost lidí, kteří prochodili Alpy, znají Himaláje, a proto si
myslí, že je mnohem nižší Beskydy nemají čím překvapit. Turis‑
té Beskydy podceňují, což je velmi nebezpečná chyba. Neznám
v tuzemsku žádnou jinou horu, aby tam na tak malé ploše za‑
hynulo tolik lidí jako na Lysé hoře…“
Výstup na Lysou horu je v každém případě namáhavý a vy‑
žaduje například občerstvení. Proto zde byla již v roce 1880
postavena první útulna, o patnáct let později byla otevřena
další útulna (Erzherzog Albrecht‑Schutzhaus). Počátkem mi‑
nulého století s rozvojem masové turistiky, v jejímž čele stál
Klub českých turistů, byla zde postavena nejlépe vybavená
turistická chata v Československu, jejíž existenci podpořil
pozdravným telegramem i prezident T. G. Masaryk. Byla také
první horskou chatou v naší zemi, která mohla být postavena
díky značným finančním příspěvkům občanů, převážně pak
členů Klubu českých turistů. V tomto směru nejsme zřejmě
o nic horší než naši předkové, neboť výstavbě nové Bezručovy
chaty se nedávno také dostalo velice výrazné podpory občan‑
ské. A tak se prosím na chvíli vraťme do historie, která začíná
někdy na sklonku století devatenáctého.
V srpnu 1898 se v Moravské Ostravě konal čtvrtý sjezd
Klubu českých turistů, z něhož vyšla mimo jiné i letáková
výzva s názvem „Vzhůru do Beskyd“. Na této výzvě nemu‑
síme ani dnes nic měnit. Následující roky byly ve znamení
rozšiřování činnosti KČT. V roce 1889 vznikl odbor KČT
v Moravské Ostravě, po první světové válce vznikla řada
odborů KČT na Ostravsku, ale také například v Kunčicích
pod Ondřejníkem (1932). A tak mohla být postavena chata
KČT na Ondřejníku (1907) a Masarykova chata na Beskydě

dozor výstavby chaty na Lysé, a ostravský podnikatel Ing. Jan
Rozsypal.
Záměr postavit na Lysé hoře českou turistickou chatu se
u veřejnosti setkal s nevšední podporou. Jenom pro ilustraci.
Prvního října 1933 se okolo 11. hodiny shromáždilo na vrcho‑
lu Lysé přes tři tisíce lidí proto, aby byli u položení základ‑
ního kamene nové turistické chaty. V úvodu zazněla skladba
skladatele Jaroslava Křičky „Svorně k cíli“ v podání Skalické‑
ho smíšeného sboru. Ten zpíval i o dva roky později při slav‑
nostním otevření chaty. Skalický smíšený sbor založil v roce
1914 učitel Čeněk Gardelka (1889–1968), když učil ve Skalici
(od roku 1980 součást Frýdku‑Místku) a od té doby tento sbor
nechyběl na žádné větší kulturní akci ve Slezsku a na východní
Moravě. Po projevech řady významných hostů byla také re‑
citována báseň Jaroslava Šulce (1903–1977), který ji pro tento
účel složil.
Po slavnostech přišly na řadu práce. Funkcionalistický
projekt byl dílem Ing. arch. Františka Knoblocha, který ve vý‑
běrovém řízení musel svést těžký boj s projektanty takového
kalibru, jakými byli například bratři Šlapetové z Olomouce,
nebo tehdy již proslulí ostravští stavitelé František Kolář a Jan
Rubý, kteří měli za sebou stavbu nové ostravské radnice a také
Tanečnice na Pustevnách.
Na vrchol Lysé vedly jen lesní cesty, takže veškerá dopra‑
va závisela na koňské dopravě. V květnu 1934 bylo položeno
vodovodní potrubí a výstavba se rozjela tempem nevídaným.
Jen pro zajímavost – obložení se přibíjelo měděnými hřebí‑
ky, které darovaly Drátovny Bohumín. Na hlavičce každého
hřebíku bylo logo Báňské a hutní společnosti, jejíž součástí
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Drátovny Bohumín byly. K 1. listopadu se do chaty č. p. 473
nastěhoval budoucí správce a 8. prosince 1934 měl první hos‑
ty – sešla se zde slavnostní výborová schůze Pobeskydské župy
Klubu českých turistů.
Zajímavé je také, koho si turisté vybrali jako prvního
správce chaty. Stal se jím třiatřicetiletý Arnošt Lange (1901–
1976), který byl do té doby hostinským ve Starých Hamrech.
Hostinec byl proslaven výbornou kuchyní a vyhledávanou
kuželnou.
V červnu 1935 mohla být chata slavnostně otevřena. Dnem
D měla být sobota 15. června. Jenže i tehdy ukázala příroda
(nebo Lysá?), co umí. Bylo pod mrakem, silně větrno a schy‑
lovalo se k dešti. Avšak v neděli 16. června 1935 již Skalický
smíšený sbor pěl za plného slunce.
V den otevření chaty, která byla pojmenována po Petru
Bezručovi, byly také novému nájemci předány klíče. Ten slíbil
„dobrou práci a péči“, což také v budoucnu dodržel.
Necelých čtyřicet tři let poté, v březnu 1978, Bezručova
chata až do základů vyhořela. Zřejmě vinou vadné instala‑
ce. Na novou chatu jsme si museli trochu počkat. 28. říj‑
na 2004 poklepali na základní kámen nové chaty předseda
KČT Jan Havelka a hejtman Moravskoslezského kraje Evžen
Tošenovský. Záměr postavit novou chatu prošel mnoha peri‑
petiemi, trvajícími plných jedenáct let. V tomto směru jsme
celkově trochu horší než naši předkové. Nic to ovšem nemění
na tom, že je třeba projevit uznání a díky stavitelům a organi‑

Okolí Lysé hory to je také moře lesů. Na snímku Petra Kasala.

zátorům obou chat Bezručových. V té Křičkově skladbě „Svor‑
ně k cíli“ je také věta „Kde strnutí, tam smrt, jen ruchem žije‑
me“. Občas bychom si písně našich předků měli poslechnout.
Jestliže Lysá, Smrk a Kněhyně shlížejí vlídně ze svých ma‑
jestátných oblačných výšin do údolí mezi Frýdlantem nad
Ostravicí a Frenštátem pod Radhoštěm a pozorují, jak se zde
my lidé hemžíme, současně jaksi z druhé strany vytvářejí ma‑
jestátní kulisu krajiny, která byla odjakživa setkáváním lidí
a kultur mnoha národů. Pouze Lysá vše sleduje vzadu i vpře‑
du. Má na to právo, je nejvyšší.
Petr ANDRLE

Nová Bezručova chata se otevírala a boural se Šantán. Tak to
zaznamenal 28. listopadu loňského roku Lukáš Podolák.

Lysá (zcela vlevo) si své tisícovky hlídá. Tak to viděla z Javorníků Helena Figallová.
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NA JEDNÉ Z NEJSTARŠÍCH
UNIVERZIT SVĚTA
Náš romanista na Sorbonně

Pařížská Sorbonna patří k nejstarším vzdělávacím institucím
na světě a byla založena v roce 1257 z původní univerzity, která
v Paříži vznikla již ve 12. století. Její zakladatel Robert de Sorbon,
kaplan a zpovědník krále Ludvíka IX., Sorbonnu původně kon‑
cipoval jako kolegium, které mělo poskytovat bezplatnou výuku
a vzdělání chudým studentům teologie. Postupem času se Sorbon‑
na stala významnou teologickou institucí ve Francii. Výraznými
změnami prošla zejména v 17. století, kdy ji kardinál Richelieu ne‑
chal přestavět v monumentální komplex budov, které měly zajistit
důstojné prostory pro pěstování evropské vzdělanosti. Přestavbou
byl pověřen architekt Jacques Lemercier, jehož vrcholným dílem
je kaple s proslulou fasádou, která univerzitě v Latinské čtvrti do‑
minuje dodnes. Za vlády Napoleona I. byla univerzita rozšířena na
pět fakult: přírodovědeckou, filozofickou, teologickou, právnickou
a lékařskou. Dalších zásadních změn pak Sorbonna doznala ještě
v roce 1970, kdy se na základě reformy stala součástí tzv. Pařížské
univerzity a v současné době již tedy neexistuje ve své původní po‑
době jako samostatná instituce.
Přestože se katedra romanistiky Filozofické fakulty Ostravské
univerzity ani zdaleka nemůže chlubit tak dlouhou historií, s potě‑
šením konstatujeme, že se vědecký výzkum na naší katedře úspěšně
rozvíjí a dosahuje stále vyšší úrovně. Příkladem je účast absolven‑
ta katedry romanistiky a jejího současného odborného asistenta
Mgr. Jana Lazara, Ph.D., na mezinárodní dialektologické a socio‑
lingvistické vědecké konferenci, která se uskutečnila ve dnech 7. –
9. září letošního roku právě na pařížské Sorbonně. Tato prestižní
konference si kladla za cíl odpovědět na otázku, jak se jazyk liší
od spisovné normy v rámci konkrétních společenských prostředí.
Přijetí příspěvků na tuto konferenci procházelo přísnými krité‑
rii a jejich odbornost posuzoval nezávislý vědecký výbor složený
z 45 významných lingvistů. Za všechny můžeme zmínit například
Gastona Grosse, který patří k předním odborníkům v oblasti fran‑
couzské gramatiky. Dr. Jan Lazar na konferenci přednesl přednášku
nazvanou „Le tchèque des étudiants Erasmus en France: un exem‑
ple d’argot scolaire spécifique“, jejímž cílem bylo popsat adaptaci
vybraných morfologických jednotek v jazykovém systému češtiny
a francouzštiny se zaměřením na odlišnosti jazyka studentů od spi‑
sovné normy češtiny a přejímání francouzských slov do jejich vyja‑
dřování. Účast našeho kolegy na konferenci se realizovala v rámci
řešení projektu IRP 2016, jehož předmětem výzkumu je problemati‑
ka některých aspektů francouzské morfosyntaxe. Dr. Lazar v Paříži
také navázal kontakty s některými francouzskými lingvisty, přede‑
vším s paní profesorkou Inès Sfar, hlavní organizátorkou celé kon‑
ference a vedoucí oddělení morfologie francouzštiny na Sorbonně.
Věříme, že se první navázané kontakty s touto vysokoškolskou in‑
stitucí budou dále prohlubovat a realizace dalších projektů pomůže
k šíření dobrého jména naší katedry i fakulty v zahraničí.
Zuzana HONOVÁ

Hlavní budova Sorbonny

Náměstí před Sorbonnou, archiv Jana Lazara

Dr. Jan Lazar přednáší v historických prostorách
Sorbonny, archiv Jana Lazara
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI LISTOPADU
Listopad 2016 na ostravské univerzitě

byl intelektuálně neobyčejně bohatý. Studenti měli možnost slyšet názory
tří vynikajících osobností a diskutovat s nimi.
4. listopad

7. listopad

8. listopadu

Ostravskou univerzitu navštívil na po‑
zvání rektora OU, prof. Jana Laty, vel‑
vyslanec Spojených států amerických,
Jeho Excelence Andrew Schapiro.
V nabité posluchárně E 304 pronesl
přednášku, v níž hovořil o prioritách
americké vnitřní i zahraniční politi‑
ky, o problematice NATO i o současné
uprchlické krizi. Pro nás je významné,
že pochválil studentské otázky, které
mu byly položeny, i úroveň angličtiny
našich studentů! Podrobněji se mů‑
žete seznámit s průběhem diskuse na
OU@live.

Na OU přijela na pozvání redakce
Listů FF a děkana FF, prof. Zářického
další známá osobnost – PhDr. Václav
Moravec, Ph.D. et Ph.D. – nejznámější
český televizní moderátor a redaktor,
dřívější redaktor britské rozhlasové sta‑
nice BBC, dnes vysokoškolský pedagog,
působící na katedře žurnalistiky fakulty
sociálních věd UK v Praze.
V nabité posluchárně E 304 (kte‑
ré říkáme Velká posluchárna) proběhl
dramatický křest Moravcovy čerstvě
vydané knihy Média v tekutých časech.
Před vlastním křtem a přednáškou jsme
totiž Václava Moravce podrobili zkouš‑
ce. Pozvali jsme si k tomu mladé uměl‑
ce z Fakulty umění OU a z Janáčkovy
konservatoře Leoše Janáčka: Markéta
Smítalová a Ján Garláthy zahráli na
lesní rohy znělky rozhlasových stanic
Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, Jan
Nepodal ztvárnil na „zvonech“ znělku
britského rádia BBC. Václav Moravec
měl za úkol znělky rozpoznat. Uspěl
a kniha mohla být slavnostně pokřtě‑
na rektorem OU a šéfredaktorkou Listů
FF. O obsahu Moravcovy přednášky na
stejnojmenné téma Média v tekutých ča‑
sech si přečtěte článek Nely Parmové na
OU@live.

…se konala první z rektorského cyklu
přednášek absolventů Fulbrightova sti‑
pendia. Pozvání rektora, prof. Jana Laty,
přijal David Ondráčka, ředitel české po‑
bočky mezinárodní organizace Transpa‑
rency International, která se zabývá
potíráním korupce a hospodářské krimi‑
nality. Přednáška se konala ve spolupráci
s Fulbrightovou komisí. O jejím velmi za‑
jímavém obsahu čtěte dále v článku Nely
Parmové Protikorupční politika: Lekce
z USA. K naší fakultě má David Ondráč‑
ka blízko, přednášel zde na pozvání teh‑
dejší děkanky FF před několika lety.

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Protikorupční politika: lekce z USA
V přednášce položil David Ondráčka otázku, proč je proti‑
korupční politika ve Spojených státech účinnější než v České
republice. Také americký velvyslanec při nedávné návštěvě
univerzity přiznal, že korupce je pro USA rovněž vážné téma
a jev, který nelze zcela vymýtit, nicméně Amerika má osvěd‑
čené metody, jak korupci potlačit. V tomto ohledu se může
Česká republika hodně inspirovat. David Ondráčka shrnul do
několika bodů hlavní rozdíly, které jsou mezi oběma zeměmi
v přístupu k hospodářské kriminalitě a korupci. V prvé řadě
jsou americké úřady schopny mezi sebou mnohem efektivněji
komunikovat, nepracují separátně a nedochází k zadržování
informací tak, jako je tomu často u nás.
Za druhé práce soudů je v ČR zdlouhavá a mnohé kauzy
jsou zbytečně protahovány kvůli formálním námitkám a ob‑
strukcím. Není proto výjimkou, že jedna kauza se vleče pět
i více let, přestože je neoddiskutovatelné, že obžalovaný je vi‑
nen. Někdy se tak může zdát, že pro byrokratické průtahy se
vytrácí podstata problému. Nejenže americké soudy fungují
efektivněji, šetření hospodářské kriminality je mnohem dů‑
slednější a vše probíhá v nesrovnatelně kratším čase, také výše
trestů za korupční chování funguje více preventivně. Navíc
ztráta reputace a pověsti u odsouzeného je mnohem citelnější,
než je tomu u nás, kde je stále poměrně vysoká míra společen‑
ské tolerance vůči korupci.
Za třetí v USA je lepší veřejná kontrola ze strany nevlád‑
ních organizací, veřejnosti, opozice a médií. Práce novinářů
a médií obecně je v Americe považována za prestižní a dodnes plní úlohu „onoho hlídacího psa demokracie“, jakkoli to
může znít jako klišé. I u nás média přispívají k transparent‑
nosti, avšak v tuzemsku hrozí daleko více ztráta nezávislos‑
ti. Už nyní je většina velkých vydavatelství v rukou politiků,
podnikatelů a firem. „Američané nejsou idealisté ani pokrytci
a jasně si uvědomují, že politika a peníze nelze od sebe oddělit,
je však potřeba kontrolovat zájmy jednotlivých skupin, regulo‑
vat lobbing a zajistit maximální transparentnost při nakládání
s veřejnými penězi,“ shrnul David Ondráčka hlavní priority.
A právě v této oblasti jsou Spojené státy poměrně úspěšné
i díky dobré občanské angažovanosti. „Hlavní je nebát se
a nebýt ovce,“ zaznělo k publiku ve Velké posluchárně (E 304).
„Na druhou stranu nemá cenu si Ameriku nějak idealizovat,“
pokračoval. Ne všechno lze totiž aplikovat na české prostředí,
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které je v tržním hospodářství ve srovnání s USA nováčkem
a je zatíženo komunistickou minulostí. Amerika však v tomto
ohledu může být do budoucna opravdu dobrým vzorem.

Mgr. David Ondráčka, M.A.

Absolvoval politologii a politickou ekonomii na Středoev‑
ropské univerzitě v Budapešti (2000) po předchozím studiu
mezinárodních vztahů a politologie na Univerzitě Palacké‑
ho v Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze. Jako držitel
Fulbrightova stipendia strávil v roce 2013 semestrální vzdělá‑
vací pobyt na Columbia University v New Yorku. Přes deset let
působí v mezinárodní nevládní organizaci Transparency Inter‑
national, od roku 2008 v pozici ředitele české pobočky. Specia‑
lizuje se na politickou korupci, střety zájmů, fungování veřej‑
né správy, veřejné zakázky a korporátní daňové úniky. Působí
také jako pedagog na několika vysokých školách, kde vyučuje
předměty z oboru politologie a ekonomie související s veřejnou
správou, s potíráním korupce a hospodářské kriminality. Roku
2009 obdržel Cenu lidských práv Alice Garrigue Masarykové,
udělenou Velvyslanectvím USA v ČR za obranu demokratic‑
kých svobod. David Ondráčka je ženatý a má dvě dcery. Trvale
žije v Praze.
Nela PARMOVÁ

Krátká, ale významná zpráva
Pro druhou rubriku Listů FF (Nejkrásnější hory Moravsko‑
slezských Beskyd) jsme usilovně hledali vhodného autora.
Rádi čtenářům Listů FF sdělujeme, že jsme jej našli…
Beskydské hory nám bude po celý akademický rok v Listech
přibližovat novinář, geograf a spisovatel v jedné osobě – pan
Petr Andrle, dnes místopředseda Okrašlovacího spolku v Če‑
ladné, navazujícího na osvícenskou činnost spolku z počátku

20. století. Pan Andrle je autorem celé řady krásných publikací
o Beskydech. Byl nominován na cenu Josefa Vavrouška. Věří‑
me, že jeho články a fotografie, které Vám budeme přinášet,
Vás potěší.
Eva MRHAČOVÁ,
Vladimír ŠILER
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Katedru romanistiky navštívil francouzský velvyslanec
vá a vedoucí katedry romanistiky
doktorka Zuzana Honová. Před‑
mětem rozhovorů byla zejména
současná situace ve výuce fran‑
couzštiny na českých školách
a možnosti, jak stávající situaci
zlepšit. Poté následovalo sezná‑
mení se členy katedry a přednáška
pro studenty před zcela zaplněnou
posluchárnou. Jelikož pan Charles
Malinas působil v rámci své před‑
cházející diplomatické mise ve
Francouzský velvyslanec a členové katedry romanistiky
Středoafrické republice, zaměřil
Foto: archiv Jana Lazara
se ve své přednášce především na
téma frankofonie a zdůraznil také
U příležitosti své cesty do Ostravy ve dnech 2. a 3. listopadu význam studia francouzštiny v dnešním světě. Studenti ocenili
navštívil katedru romanistiky Filozofické fakulty Ostravské vstřícný a neformální přístup pana velvyslance a jejich dotazy
univerzity velvyslanec Francouzské republiky v České repub‑ směřovaly jak k aktuálním problémům současné společnosti,
lice, Jeho Excelence pan Charles Malinas. Přestože svou funkci tak i k některým otázkám z minulosti jako například k setkání
zastává velmi krátce a pověřovací listiny převzal teprve 11. října bývalého prezidenta Françoise Miterranda s českými disidenty
letošního roku, zavítal pan velvyslanec do Ostravy, aby se zú‑ v Praze v roce 1988.
častnil slavnostního zahájení jedné z akcí pořádaných Allian‑
Návštěva na katedře probíhala ve velmi přátelské atmosféře.
ce Française v rámci festivalu Francouzský podzim a setkal se Věříme proto, že se naše vztahy s francouzským velvyslanec‑
také se členy katedry romanistiky a s jejími studenty.
tvím budou dále prohlubovat a že budeme mít příležitost se
Pana velvyslance přijala nejprve prorektorka pro zahraniční s panem velvyslancem v Ostravě opět někdy setkat.
vztahy Ostravské univerzity, paní doktorka Renáta Tomáško‑
Zuzana HONOVÁ

Kytice pro pana profesora Balowského
Polonista a bohemista prof. Mieczyslaw Balowski oslavil letos na
podzim šedesátiny. Ve velkém oslavném článku, který byl k jeho
jubileu otištěn v časopise Český jazyk a literatura, se zdůrazňu‑
je, že je to „hlavní představitel česko‑polské spolupráce v oblas‑
ti lingvistiky a jazykové kultury a spolu s J. Siatkowským a M.
Mokijenkem jeden z nejznámějších zahraničních bohemistů“.

Vědecká aktivita pana profesora je rozsáhlá: je členem Ko‑
mise slovanské onomastiky Mezinárodního komitétu slavistů,
členem prezidia Slovanského komitétu Akademie věd Polské
republiky a také vedoucím katedry západoslovanských jazyků
na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani.
Nepominutelná je rovněž jeho činnost organizátorská:
inicioval celou řadu slavistických konferencí na univerzitách
v Opole a Poznani. K jeho nejvýznačnějším vědeckým po‑
činům patří založení polského slavistického časopisu Bohe‑
mistyka (2001), který se už dostal (2014) do seznamu recenzo‑
vaných časopisů.
Rádi bych zde ocitovali slova paní doc. Naděždy Kvitkové,
otištěná ve zmíněném časopise Český jazyk a literatura, slova,
která plně vystihují profesorovu osobnost:
„prof. Balowski je znám nejen svými vědeckými prace‑
mi a činností vědecko‑organizační, ale též jako pravý polský
gentleman s vybraným společenským chováním i tím, jak ko‑
lem sebe dovede vytvářet příjemnou pracovní atmosféru.“
Panu profesorovi přejeme do dalších let železné zdraví, vše‑
strannou spokojenost a hodně dalších tvůrčích myšlenek.
Eva MRHAČOVÁ, šéfredaktorka Listů FF
Jiří MURYC, vedoucí katedry slavistiky FF
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Filozofická fakulta uctila památku válečných veteránů
11. listopadu 1918 byly podpisem příměří mezi Spojenci a Ně‑
meckem ukončeny boje I. světové války. Tento významný
den naší novověké historie si celosvětově připomínáme jako
Den veteránů nebo Den vzpomínek, kdy široká veřejnost vy‑
jadřuje poctu těm, kteří bojovali za svobodu, pravdu a demo‑
kracii. Na vzpomínkové akci u Památníku 2. světové války
v Komenského sadech uctil v zastoupení rektora Jana Laty
památku válečných hrdinů děkan Aleš Zářický. Nejednalo se
o formální akt, ale o pietní vyjádření dlouholeté spolupráce
filozofické fakulty s veteránskými a legionářskými organizace‑
mi, jakož i státními a samosprávnými orgány, které mají v ges‑
ci péči o veterány a válečné hroby.
Jana BOLKOVÁ

Děkan A. Zářický vzdává čest památce válečných veteránů.
Foto: Radim Šigut

Akademický den Ostravské univerzity
Ve znamení ocenění akademiků FF

15. listopadu, v předvečer mezinárodního svátku studentstva,
byla multifunkční aula Gong dějištěm Akademického dne Os‑
travské univerzity, tradičního setkání členů akademické obce
naší alma mater. Slavnostní odpoledne bylo vyvrcholením
oslav 25. výročí založení Ostravské univerzity a v tomto duchu
se nesla i jeho dramaturgie.
V úvodu pronesli projevy rektor Ostravské univerzity
Jan Lata a primátor Ostravy Tomáš Macura. Poté moderá‑
tor akademické slavnosti, dr Jan Mlčoch z katedry romanis‑
tiky, pozval na pódium laureátky a laureáty Ceny rektora,
která byla letos udělována poprvé. Pro filozofickou fakultu
je velkým úspěchem, že na základě návrhu jedenáctičlenné
Rady pro Cenu rektora převzala z rukou Jeho Magnificence

prestižní ocenění za vynikající vědecko‑výzkumnou činnost
prof. Lenka Vaňková, vedoucí katedry germanistiky.
Následně rektor Jan Lata předal výroční medaile akademic‑
kým osobnostem, které se výraznou měrou podílely na zrodu
a formování Ostravské univerzity. Z řad Filozofické fakulty
OU se tohoto uznání dostalo prvnímu rektorovi Ostravské
univerzity prof. Jaroslavu Hubáčkovi a první děkance a zakla‑
datelce Filozofické fakulty OU, doc. Evě Mrhačové.
Kulturní část programu byla v režii orchestru Fakulty umě‑
ní OU a jeho sólistů. Po ukončení oficiální části pokračoval
Akademický den již neformálním setkáním akademických
i neakademických pracovníků u pohoštění a degustace uni‑
verzitního pěnivého moku IQače či skvělých moravských vín.
Jana BOLKOVÁ

Přátelské setkání mladých osmdesátníků aneb
Miniakademický den na FF
Čtvrtstoletí trvání Filozofické fakulty OU si
připomněli na neformálním přátelském pose‑
zení ve středu 16. listopadu doyeni jejího aka‑
demického sboru, kteří stáli u zrodu fakulty
a podíleli se na jejím formování. V pracov‑
ně docentky Mrhačové se s úsměvem a úctou
vzpomínalo na bývalé kolegy, na období jejich
působení na samostatné Pedagogické fakultě
a především na éru nadšeného budování fakul‑
ty a univerzity.
Jana BOLKOVÁ

Zleva doc. Mrhačová, prof. Hubáček, prof. Svoboda, prof. Dokoupil.
Foto: Jana Bolková
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Expedice katedry dějin umění 2016
Ravenna – San Marino – Rimini – Ferrara – Bologna
Za cílovou destinaci letošní podzimní expedice pořádané ka‑
tedrou dějin umění byla zvolena Ravenna. A protože nemá
smysl vrátit se z Itálie za pár dnů, do oblasti Emilia‑Romagna
jsme vyrazili na týden a rozhodli se navštívit i San Marino,
Rimini, Ferraru a Bolognu.
Před odjezdem jsme se shromáždili v Brně a pak už vyjeli
autobusem vstříc památkám, novým zážitkům i sportovním
výkonům. V sobotu dopoledne jsme dorazili do Bologně a od‑
tud jeli vlakem do Ravenny.
První neděli v měsíci má mnoho památek v Itálii vstup
zdarma a kromě toho jsou v Ravenně otevřeny i basiliky, do
kterých se jindy nedá dostat. Den jsme zahájili návštěvou zají‑
mavého benátského hradu Brancaleone a pokračovali původně
ariánskou basilikou Spirito Sancto, jež byla součástí komple‑
xu, do kterého patřil i klášter, Theodorikův palác a především
Battistero degli Ariani. Odtud jsme přešli do centra na Piaz‑
za del Popolo s kostelem Santa Maria del Sufraggio (XVIII.
stol.) a přes Palazzo Comunale (XV. stol.) k Santa Maddalena
(XVIII. stol.). Pak přišla na řadu Sant‘ Agatha Maggiore z V.
století a odtud jsme přes několik městských bran opustili měs‑
to a došli k vykopávkám Antico Porto in Classe, kde od I. stole‑
tí př. n. l. sídlila římská flotila.
Pondělí bylo vyhrazeno návštěvě San Marina. Po drobných
obtížích s nákupem jízdenky a pozdějším odjezdu jsme přijeli

Hrobka sv. Dominika v Bologni s mramorovým sarkofágem
(Arca di San Domenico) od Nicoly Pisana

do Rimini, odkud jsme dále pokračovali autobusem. Na rozdíl
od turistů jsme měli o naší návštěvě jasno. Prošli jsme tedy
státní musea, pinakotéku, basiliku del Santo a nevynechali ani
dvě ze tří pro San Marino typických hradních věží – Guaita
z XII. století poskytující nádherný výhled. V deštivém Rimini
jsme pak odpoledne navštívili hlavní památky města, zejmé‑
na Arco di Augusto (27 př. n. l.), Castello Sismondo (XV. stol.),
Ponte di Augusto e Tiberio (21 př. n. l.), který funguje již přes
dva tisíce let, a kromě jiného také římský amfiteátr z II. století.
Úterý bylo vyhrazeno Ravenně, a tak jsme ráno prošli basi‑
liku San Giovanni Evangelista z V. století a kolem Dantovy
hrobky dorazili až k basilice San Francesco, v jejíž kryptě byl
zesnulý básník původně pochován. Ještě dopoledne jsme došli
do dómu, a po muzeu Risorgimento v kostele San Romualdo
(XVII. stol.) jsme navštívili vynikající museum mosaiky
TAMO. V odpoledních hodinách jsme se vydali do Arcibis‑
kupského musea a na závěr dne si ještě prohlédli zajímavé vy‑
kopávky římské vily z III. století pod kostelem Sant‚Eufemia.
Během středečního rána jsme dorazili do kostela San Vitale
z VI. století, který se vyznačuje centrální dispozicí a přede‑
vším nádhernou mosaikovou výzdobou. Nedaleko stojí slavné
mausoleum Gally Placidie z V. století, odkud jsme šli do Musea
Nazionale, kde jsou k vidění obrazy, transfery mosaik a fresek,
zbraně a jiné artefakty. Odpoledne přišlo na řadu Museo

Presbytář kostela San Vitale v Ravenně
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Dantesco, mapující život a dílo slavného Florenťana, basilika
Sant‘ Apollinare s nádhernými mosaikami v VI. století a na‑
konec Museo d‘ Arte Ravenna, shromažďující sbírky obrazů
a díla významných umělců 20. století převedená do mosaiky.
Ve čtvrtek jsme vyrazili vlakem za památkami Ferrary,
kde jsme navštívili dóm San Giorgio Martire z XII. století,
museum dómu, Palazzo Schifanoia s úžasnými renesančními
freskami a Castello Estense, dokonale zachovalý městský hrad
z XV. století.
V pátek náš pobyt v Ravenně končil a tak jsme odjeli ještě
na jednu noc do Bologně. Po ubytovacím martyriu jsme od‑
poledne vyrazili za památkami. Nemohli jsme vynechat me‑
tropolitní katedrálu San Pietro z XI. století, gotickou basiliku
San Francesco ani basiliku San Domenico s hrobem svatého
Dominika ze XIII. století či nádhernou basiliku San Petronio.
Autobus zpět nám v sobotu odjížděl až v podvečer a tak
jsme v hotelu zanechali zavazadla a naposledy se vydali do
krásného města. Plni dojmů a trochu unaveni jsme nastupo‑
vali do autobusu, který nás přivezl v neděli ráno do Brna. Po
ranní kávě jsme se rozloučili a ve vlaku domů vzpomínali, co
všechno jsme viděli a přemýšleli, kdy se zase vrátíme…
Bližší informace a především fotky naleznete na:
http://www. Exkurze‑FFOU.webnode.cz
Zdenek PALA, přítel FF

Castello Estense ve Ferraře
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Účastníci exkurze před hrobkou Danta Alighieriho v Ravenně

Mozaika v baptisteriu ortodoxních v Ravenně
Fota: Zdenek Pala

vychází pěkná knížka
Kamil Rodan – Ženy s korunou

Na předvánoční trh připravilo pražské nakladatelství Naše
vojsko knihu našeho absolventa Mgr. Kamila Rodana, Ph.D.,
s příznačným názvem „Ženy s korunou“. Autor v knize
populárně‑vědeckou formou představuje předmět svého dlou‑
holetého zájmu, kterým jsou evropské královské rody 19. a 20.
století, v tomto konkrétním případě pak jejich ženské před‑
stavitelky. Na více než 240 stranách naleznete nevšední osudy
dvaceti v našem prostředí téměř neznámých představitelek vr‑
cholné evropské aristokracie a seznámíte se s jejich životními

peripetiemi. Do popředí autorova zájmu se dostala například
legendární belgická královna Astrid, jejíž život ukončila tra‑
gická autonehoda, španělská královna Marie Kristina, nucená
kormidlovat španělskou politiku do plnoletosti svého jediného
syna Alfonsa, extravagantní vnučka rakouského císaře Fran‑
tiška Josefa I. Alžběta nebo krutou nemocí soužená řecká prin‑
cezna Alice a mnoho dalších zajímavých žen, které se přiblíži‑
ly nebo dosedly na evropské královské trůny nejnovější doby.
Redakce Listů FF
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Mezinárodní vědecká konference
Psychologické aspekty pomáhání 2016

doc. PhDr. F. Baumgartner, CSc., při prezentaci svého příspěvku

Ve dnech 9. – 10. 11. 2016 se na katedře psychologie FF OU
uskutečnil již druhý ročník mezinárodní vědecké konference
nazvané Psychologické aspekty pomáhání 2016. Zúčastnila se
jí řada českých, slovenských a polských odborníků, kteří v je‑
jím průběhu přednesli téměř 30 odborných příspěvků z oblasti
poradenské psychologie, klinické psychologie, psychoterapie,
psychologie osobnosti a pedagogické psychologie, jež se vzta‑
hovaly k problematice pomáhání. Zájemci se s nimi budou
moci podrobně seznámit v připravovaném konferenčním
sborníku, který vyjde v příštím roce na jaře.
Mnohé příspěvky, které odezněly na této konferenci, vzbu‑
dily mezi účastníky konference velkou pozornost. Za všechny
je možné uvést příspěvek paní PhDr. Mgr. Naděždy Špaten‑
kové, Ph.D., editorky známé publikace Krizová intervence pro
praxi, který se zabýval problematikou vzniku nového povolá‑
ní, spočívajícího v poradenství pro pozůstalé. Existence certi‑
fikovaných poradců pro pozůstalé vyvolává v současnosti řadu
otázek, které ve svém vystoupení tato referující fundovaně re‑
flektovala.
Konferenční téma pomáhání bylo zvoleno z toho důvodu,
že reprezentuje vhodný nadřazený pojem, který pokrývá mno‑
ho různých způsobů myšlení, cítění a jednání člověka, jejichž
společným cílem je snaha být druhým lidem prospěšný. Pat‑
ří do něho nejen prosté přijetí druhého člověka, spolupráce,
dárcovství, poradenství, různé druhy emocionální či instru‑
mentální podpory, pomoc člověku v krizi, terapie, ale i různé
druhy altruistického chování. Tyto jevy mají převážně pozitiv‑
ní společenskou konotaci a plným právem jsou považovány za
jedny z nejušlechtilejších forem lidského chování.
Pojem pomáhání je však nicméně v dnešní době, a to zejmé‑
na v souvislosti s rozsáhlou imigrační krizí, ohrožen také ur‑
čitým nepochopením svého pravého významu. Současná doba
nám jasně ukazuje, že pomáhání nemůže být živelným proce‑
sem, ale musí být jednáním dobře promyšleným, adekvátním
a strukturovaným, jak tomu bývá v každodenní profesionální
činnosti psychologů, lékařů či sociálních pracovníků.
Výhodou tématu pomáhání je také fakt, že psychologie je
řazena k pomáhajícím profesím. Již v historii tohoto oboru

Pohled do publika jedné ze sekcí konference; Foto: Terezie Slívová

však můžeme najít určité schizma, které vedlo k rozvoji spí‑
še odděleně se rozvíjející akademické, teoretické či výzkumné
tradice, orientované především na poznávání zákonitostí psy‑
chiky člověka, a na druhé straně k rozvoji klinické či praktické
tradice, primárně zaměřené na pomoc druhým lidem.
Tento přetrvávající rozštěp je však možné pozorovat, ke
škodě oboru psychologie, bohužel i v současné době. Aka‑
demičtí odborníci a odborníci z praxe často na vědeckých
konferencích vystupují nezávisle. Je možné říci, že ostravská
konference splnila své očekávání, protože se pokusila vytvořit
názorovou platformu, na níž se obě existující tradice mohly
inspirativním způsobem setkat.
Konference byla otevřena nejen přihlášeným účastníkům,
ale také všem studentům, kteří svůj zájem o téma pomáhá‑
ní prokázali bohatou účastí. Jsme rádi, že se tak studenti již
v době svého bakalářského studia mohli zblízka seznámit
s tímto způsobem výměny informací mezi odborníky a s její‑
mi základními pravidly.
Studenti byli do konferenčního dění zapojeni také formou
hodnocení jednotlivých příspěvků, která budou analyzována
v průběhu následujících seminářů, takže konference se pro ně
stala i didakticky zajímavou příležitostí. Velmi pozitivní sku‑
tečností je přímé zapojení studentů prostřednictvím ostravské
pobočky České asociace studentů psychologie do aktivní or‑
ganizace konference, kteří si zaslouží poděkování všech členů
naší katedry.
V rodící se ostravské tradici tohoto konferenčního tématu
jsme se rozhodli pokračovat i v roce 2018, ve kterém katedra
psychologie plánuje v rámci této konference zásadně posílit
zejména její poradenskou a psychoterapeutickou sekci.
Franz Kafka kdysi napsal, že dobří lidé kráčejí životem stej‑
ným krokem, zatímco ti druzí kolem nich tančí šílené tance
své doby. Chtěli bychom se i do budoucna touto moudrostí
inspirovat a přispět alespoň naším skromným dílem k tomu,
aby pomáhání bylo ve v celé společnosti vnímáno jako pokor‑
ný a současně trvale se projevující a hodnotově respektovaný
fenomén.
Zdeněk MLČÁK
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Nový studentský časopis Ex nihilo na FF
Americké volby podnítily ve světě, a také u nás v České republi‑
ce, zájem široké i odborné veřejnosti. Na naší fakultě se skupina
studentů rozhodla reagovat na volební klání formou založení stu‑
dentského časopisu. Obsahem prvního vydání je několik článků,
které komentují průběh amerických voleb pohledem začínajících
filosofů. Je nutné čtenáře upozornit, že všechny články vznikly
ještě před vyhlášením vítězného kandidáta. Hlavní kvalitou a pří‑
nosem jejich pojednání, oproti jiným komentářům, je zúročení
znalostí jejich oboru v praxi. S jemným filosofickým nadhledem
se nebojí kritizovat nejen kandidáty na post amerického prezi‑
denta, ale i samotné voliče. Slovy, která jsou blízká také laické ve‑
řejnosti, obhajuje základy lidskosti mimo jiné i Zuzana Dubová
ve svém článku „Donald Trump a jeho betonová zeď“.
„Trump je znám svým výrokem, že na hranicích Mexika s USA
nechá postavit zeď, […]“
Nejen těmito slovy autorku příspěvku prezidentský kan‑
didát pobouřil. Jeho kampaň, která je převážně negativní,
je také mířena proti nelegálním imigrantům, jejichž jedním
z hlavních zdrojů je Mexiko. Studentka má pocit, že se Donald
Trump zaměřuje pouze na důsledky a nikoli příčiny problémů.
„Nebezpečím jsou mexické kartely…“, píše.
Kromě apelu na racionální myšlení (a „filosofický mozek“) po‑
kládá otázku, „zda je etické vyhazovat z určitého území člověka jen
proto, že je jeho kůže zbarvená jinak než naše. Jasná odpověď je: Ne!“
Poněkud jinou (a pro mě osobně zajímavou) formou reflektuje
americké volby Martin Jenyš a Friedrich Nietzsche. Ve fiktivním
rozhovoru reportéra a filosofa se místy s lehkým humorem snaží
o postižení dlouhodobějšího vývoje americké společnosti.
„Nietzsche: Místo toho, aby se po 2. světové válce USA staly no‑
vým morálním vůdcem, oprostily se od svých slabostí a uvědomily
si, kam mají směřovat, svou důležitost si vyložily špatně. Chopi‑
ly se ‚policejního odznaku‘ a ve jménu boření jednoho či druhého
dogmatu si vytvořily dogma nové. Místo toho, aby bořily hodnoty
falešné, začaly vytvářet další. Ba co více, ty staré ještě posílily.“
Vygradování tohoto vývoje – letošní volby amerického prezi‑
denta – vidí jako naprostou katastrofu. Autor vystihuje charak‑
ter společnosti takto: „Jak se zdá, Racionálno zjevně vymizelo
a intuice byla znásilněna.“ Z tohoto rozhovoru je cítit volání po
obnovení rovnováhy ve společnosti. Ovšem k dotazu na způsob,
jak by k tomuto obnovení mělo dojít, dostáváme fiktivními slovy
Nietzscheho jen bezútěšnou otázku: „Kolik model by bylo potřeba
zničit, aby se tato zem dokázala osvobodit?“ V konečném důsled‑
ku příspěvek shledává tyto konkrétní volby jako bezvýznamné,
jelikož jakékoliv rozhodnutí je již předem katastrofické.
Pokud ale neodsoudíme volbu jako takovou, můžeme se spolu
s Jakubem Moravčíkem v dalším článku zamyslet nad tím, jaká je
vůbec definice rozhodnutí. Hutnější charakter stati je vyvážen po‑
kusem hlouběji rozebrat výše zmíněný pojem. Poměrně kvalitní
rozbor však autora nedovede k hledané definici a ten se tak loučí
pouze žádostí o výsledky úspěšnějších badatelů, filosofů.
Spolu s dalším článkem se vracíme zpět k problematice le‑
tošních amerických prezidentských voleb. V dobře strukturova‑
ném článku „Sartre jakožto špatný volební rádce“ nám Kateřina
Lochmanová přibližuje hlavní body Sartrova myšlení, které apli‑
kovala na současné volební klání. Velice prostě je můžeme shr‑
nout do těchto vět z autorčina článku:

„Američané jsou […] odsouzeni ke svobodě.“
„Vliv, jaký má každé z našich rozhodnutí na celé lidstvo a jeho
budoucnost, je nezměrný.“
„[…] volíme mezi variantami, které jsou nám přísně vzato napros‑
to lhostejné, neexistuje kritérium, o které bychom se mohli opřít.“
„…všechna lidská jednání jsou ekvivalentní, všechna musí
skončit nezdarem. Opíjet se o samotě anebo vést celé národy je tedy
jedno a totéž. Jestliže jedna z těchto činností získá převahu nad
druhou, nebude to kvůli jejímu reálnému cíli, nýbrž kvůli stupni
vědomí o svém vlastním reálném cíli.“
Vyjma zjevně pesimistického charakteru takové rady pro vo‑
liče, sama autorka na závěr vtipně glosuje současný trend „inter‑
netového poradenství“, kdy mnozí současní filosofové na internet
umisťují videa s doporučeními, jakého kandidáta zvolit. „Zdá
se tedy, že filosofie během své historie zaznamenala nemalý po‑
krok. Zatímco starší filosofie pokládala otázky, na něž ještě neby‑
la schopna dát jednoznačnou odpověď, současná filosofie na tyto
otázky skutečně i odpovídá.“
Pokud si v současném světě internetových rádců neumíte vy‑
brat, komu věřit, s drobnou nápovědou přichází Jiří Vahyla, kte‑
rý se v článku „Experti – mohou předvídat výsledek amerických
voleb?“, jak už název napovídá, zabývá důvěryhodností odborní‑
ků radících veřejnosti. Na podporu svých argumentů si přibírá
filosofa Davida Coadyho. Ten „[…] nastiňuje tuto otázku zdů‑
razněním kontextu dnešní doby, která má především informační
charakter. V záplavě informací, jimž jsme každodenně vystaveni,
je třeba využívat expertů na různá témata.“ Dále zvažuje množ‑
ství kritérií a faktorů, které zdůvodňují existenci expertů a jejich
využívání při posuzování různých rozhodnutí. Závěrem student
apeluje především na kritičnost a širší ověřování pramenů i jed‑
notlivých autorů, což lze samozřejmě využít i v jiných oblastech
studia/života.
„[…] není úplně jednoduché určit, kdo expert je a kdo není.
Kritéria pro uznání odbornosti se liší obor od oboru a mnohdy
se sami experti mýlí nebo nejsou schopni se domluvit, což v očích
laiků značně podkopává jejich důvěryhodnost. To ale není důvo‑
dem zanevřít na názory expertů – sami bychom se v oněch otáz‑
kách mýlili mnohem častěji. Někdy bychom tedy expertům dů‑
věřovat měli, ale vždy s důrazem na vlastní kritické myšlení, jež
má v současnosti spíše tendenci stále více ustupovat komfortu.“
Vyzrálým pohledem charakterizuje letošní volby autor pod
pseudonymem Genius Malignus. Vcelku rozumně a bez příkras
ve svém článku hodnotí současný úpadek americké globální moci
a jasného vítěze voleb nehledá překvapivě na severoamerickém
kontinentu, nýbrž za červenými hradbami Kremlu. Slovy autora:
„Slabá rozhádaná Amerika nebude mít dostatek sil krotit ambice
znovu se probouzejícího ruského medvěda, jak aktuálně ukazuje
situace v Sýrii. A to, že americký orel už delší dobu není schopen
umravnit čínského draka, je prostě fakt.“ Zásadní je také skuteč‑
nost, že tvůrce článku je, ač bez amerického občanství, na výsled‑
ku voleb osobně zainteresován a dokonce si na výsledek voleb také
vsadil. Podrobnosti si však už budete muset, milí čtenáři, přečíst
sami v časopise Ex nihilo, který naleznete v elektronické podobě
na stránkách: https://sites.google.com/site/skupinaexnihilo/
Barbora MICHLOVÁ,
studentka FF
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Novinky nakladatelství ACADEMIA
Kapitoly o právech zvířat
— David Černý a kol.

Utrpení zvířat využívaných člověkem je závažný problém
vyvěrající ze způsobu života současné civilizace. Myšlenka ře‑
šit ho založením zvířecích práv obdobných právům lidským
pochází z prostředí ochranářských hnutí v USA, odkud se
rozšířila do západní Evropy. Záměrem editorů bylo shromáž‑
dit k tématu práv zvířat poznatky těch vědních disciplín, jež
k němu mají nejvíce co říci. V knize se tak setkávají zástupci
oborů filozofie, etiky, biologie, sociologie a práva, aby společně
hledali odpovědi na otázky po smyslu a opodstatněnosti kon‑
ceptu zvířecích práv a zároveň ukázali, jak je problém zvířat
reflektován v současné české společnosti.

Rozpad židovského života
— Marcela Zoufalá a kol.

Kolektivní monografie se zabývá stavem a proměnami
židovské menšiny v období druhé republiky a zároveň zo‑
hledňuje reakce a postoje většinové české společnosti. Během
diskutovaného období byla zničena státní suverenita. Spolu
s úpadkem morálních hodnot nastala krize demokracie a spo‑
lečnost se pozvolna fašizovala. Výrazný atribut tohoto období

představuje persekuce a postupné vytěsňování židovské mino‑
rity z veřejného života. Publikace se zaměřuje především na
reprezentaci popsaného fenoménu v literatuře a médiích.

Euroskepticismus ve střední Evropě
— Lukáš Novotný a kol.

Předmětem zájmu publikace je tematika euroskepticismu
ve státech střední Evropy, konkrétně ve dvou německy mlu‑
vících zemích a čtyřech zemích, jež tvoří neformální politické
uskupení Visegrádská čtyřka. Pozornost je věnována stra‑
nickému euroskepticismu, který má své postavení v každém
ze sledovaných států. Ve stranických systémech jednotlivých
zemí střední Evropy mají vliv politické strany euroskeptic‑
ké. Důvodů výskytu eurokritických postojů a odpovídajícího
etablování takto zaměřených politických subjektů je celá řada,
přičemž stěžejní je kombinace dlouhodobě charakteristických
historických, etnokulturních, geografických a dalších faktorů
a nárůstu sociálně ekonomických problémů v současné době
(vliv ekonomické krize, globalizace atd.). To způsobuje, že eu‑
rokritické politické subjekty sehrávají roli protestní alternativy
vůči mainstreamovým stranám na politické scéně.
Vybrala Eva MRHAČOVÁ

VÁŽENÍ VŠICHNI! BLÍŽÍ SE VÁNOCE A MEZI DÁRKY BY NEMĚLA CHYBĚT
KNIHA! NAKUPUJTE V „NAŠÍ“ ACADEMII! — VAŠE REDAKCE LISTŮ.

Antikvariát a klub Fiducia – výběr z programu
na prosinec 2016
14. 12. v 16:00 Jiří Trávníček – Kdo čte dneska
Seiferta? (poezie a její čtenáři)

Přednáška známého brněnského literárního vědce v rámci fes‑
tivalu Seifertova kometa.
Festival Seifertova kometa se uskuteční v závěru Seiferto‑
va roku, bude trvat od 13. do 15. prosince 2016 - v uvedených
třech dnech se uskuteční šest akcí v Praze a tři v Ostravě.
Jiří Trávníček (1960) je literární teoretik, historik a kritik
zabývající se moderní českou literaturou, interpretací a čtenář‑
skou kulturou.

15. 12. v 18:00 Martin Reiner – moderovaná diskuse se spisovatelem a autorem knihy o Ivanu
Blatném

Známý brněnský spisovatel představí svou novou knihu poví‑
dek Jeden z milionu, bude číst ze zatím poslední knihy svých
básní Nové decimy a bude hovořit o románu Básník – román
o Ivanu Blatném. Martin Reiner je laureátem knižní Ceny Jo‑
sefa Škvoreckého, jeho román o Ivanu Blatném získal cenu
Magnesia Litera Kniha roku 2014. – Večer moderuje Libor
Magdoň. – Koná se v rámci festivalu Seifertova kometa.

19. 12. v 17:00 a 19:00 Vzpomínka na Václava
Havla (Pozor, koná se v Centru PANT)

S Petruškou Šustrovou a Martinem Vidlákem zavzpomínáme
na Václava Havla jako občana, manžela, kamaráda a aktivní
osobnost s klady i zápory. Akce se uskuteční ve spolupráci
spolků PANT a Fiducia.
Martin Vidlák v letech 1991–2003 pracoval v oddělení mo‑
nitoringu a dokumentace Tiskového odboru Kanceláře prezi‑
denta republiky a v letech 2003–2011 byl spolupracovníkem
Václava Havla v jeho soukromé kanceláři. Nyní je vedoucím
dokumentačního centra v Knihovně Václava Havla.
Petruška Šustrová – publicistka, překladatelka z angličtiny
a polštiny a bývalá disidentka.
V roce 1976 podepsala Prohlášení Charty 77, v roce 1979
se stala členkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
V roce 1985 byla jednou ze tří mluvčích Charty 77.
V letech 1990–1992 působila jako náměstkyně federální‑
ho ministra vnitra. Po odchodu ze státní správy se stala no‑
vinářkou. Za rok 2009 získala novinářskou Cenu Ferdinanda
Peroutky.
Z rozsáhlého programu vybrala Eva MRHAČOVÁ
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
Rozhovor s proděkanem FF, doc. Petrem Kopeckým
Studoval jste na naší fakultě na samém jejím počátku, kdy náš
obor anglistika navazoval na to nejlepší, co zůstalo po „malé
angličtině“ ze staré pedagogické fakulty. Jaké máte na své
studium vzpomínky a kdo z učitelů vás nejvíc ovlivnil?
Vzpomínky mám veskrze pozitivní. Oproti středoškolským
studiím jsem na FF OU pocítil velký rozdíl, co se týče prosto‑
ru pro vyjádření a kritické myšlení. Upřímně řečeno teprve
na vysoké škole mě díky tomuto svobodnému prostoru zača‑
lo studium skutečně bavit. Ve výčtu inspirativních učitelů se
omezím na kolegy z literárně‑historické větve naší katedry.
Stella Nangonová mi již u bakalářských zkoušek naznačila,
že by ráda, abych zůstal na katedře jako vyučující a věnoval
se mj. britské historii. Psát pod jejím vedením bakalářskou
a magisterskou práci, to byla radost a lekce do akademického
života zároveň. Stanislav Kolář mě uvedl do světa americké li‑
teratury, a tím mi otevřel nové obzory. Filozofickými přesahy
a hloubkou mě fascinovaly přednášky a semináře kolegů ze
zahraničí, jmenovitě Thomase Connollyho a Tadeusze Sławka.
Mnohé jsem se naučil i od dalších učitelů a těší mě, že někteří
z nich jsou dodnes mými kolegy.
Na kalifornskou univerzitu v San Jose jezdíte skoro jako „na
chatu“. Je to trochu z ruky. Popište nám cestu, ať povzbudíte
cestovatelské buňky studentů i učitelů.
Jak dlouho trvá přelet přes Spojené státy?
Cestu si vychutnám nejvíc, když sedím v letadle u okénka.
Nezapomenutelné jsou pohledy na Grónsko. Jako amerikanis‑
ta si užívám zejména přelet nad americkým kontinentem (oblé
křivky dělící krajinné celky na Východě střídají nekultivova‑
né prostory uprostřed kontinentu (pláně, pouště, hory). Zcela
jiný obraz, konkrétně pravidelné čtvercové tvary ohromných
sadů, polí a plantáží, nabízí například rozsáhlé centrální údo‑
lí Kalifornie. Tuto část USA přetvořila intenzivní zemědělská
činnost a překotná (sub)urbanizace během jednoho století
k nepoznání.
Jednou mi cestu zpříjemnila společnost vedle sedícího
Martina Dejdara. Na oplátku za pár veselých příhod z na‑
táčení jsem ho zasvětil do reálií a historie míst, nad nimiž
jsme letěli. Jen povídání o Springfieldu, který jsme též míjeli,
jsem nechal na něm (pozn. aut. Springfield je dějištěm seriálu
Simpsonovi).
Co se délky letu nad USA týče, například z New Yorku do
San Franciska to trvá přibližně pět hodin.
Ve vaší bohaté publikační činnosti mne zaujal fakt, že se zabýváte hlubinnou ekologií a environmentální filozofií. Můžete
nám laikům tyto pojmy trochu přiblížit?
Souvisí to nějak s vašimi opakovanými cestami do San Jose?

Hlubinná ekologie je (vedle ekofeminismu, sociální ekolo‑
gie atp.) odnoží environmentální filozofie. Během svého prv‑
ního výzkumného pobytu na San Jose State University (2003–
2004) jsem se věnoval kalifornským autorům, kteří svými
texty přímo či nepřímo inspirovali nejvýznamnější představi‑
tele hlubinné ekologie.
Hlubinní ekologové tvrdí, že současnou ekologickou krizi
nelze řešit jen techn(olog)ickými prostředky (katalyzátory,
filtry, čističky, úsporné žárovky atp.). Tím řešíme jen sym‑
ptomy. Kořen problému podle nich leží mnohem hlouběji a je
spíše kulturní povahy. Souvisí se způsobem, jakým se daná
kultura vztahuje ke světu kolem. Hlubinní ekologové si ne‑
myslí, že hodnota a smysl mimolidského světa se odvíjí jen
a jen od člověka. V České republice je nejvýznamnějším
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propagátorem hlubinné ekologie mnohým jistě známý Erazim
Kohák, na naší fakultě o hlubinné ekologii poutavě přednášel
Dr. Šiler.
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Řekněte, prosím, kteří američtí spisovatelé jsou vaši „nej“
a čím jsou vám blízcí.

Pokusím se alespoň o obecný komentář. Půjde spíše o dia‑
gnózu než návrh na ozdravnou kúru. Evropa se v posledních
letech potýká s celou řadou problémů. Z poměrně nepře‑
hledné situace v mnoha zemích těží populisté a demagogové,
kteří nabízejí jednoduchá řešení na složité problémy. Naděje,
kterou pro některé lidi představují, se často promění v ještě
hlubší deziluzi a frustraci z politiky. V kontextu současného
dění kupříkladu v Polsku a Maďarsku mám obavy o zachová‑
ní liberální povahy demokracie, nejen u nás. Politická hra na
populistickou a nacionalistickou notu zpravidla vede k polari‑
zaci společnosti. Do jisté míry tento proces probíhá i v České
republice.

Má poslední kniha nese název Robinson Jeffers a John Stein‑
beck: vzdálení i blízcí. Byť je v knize hodnotím s kritickým
odstupem, jejich tvorba je mi z mnoha důvodů blízká. Jejich
imaginace je spojená mj. s hlubokou znalostí místa a opírá
se i o nejnovější poznatky přírodních věd. Totéž lze říci i na
adresu básníka a esejisty Garyho Snydera. Ten měl zásadní
vliv kupříkladu na beatnickou literaturu (např. na Kerouaca
a Ginsberga). Ve svém díle propojuje kulturní tradice Východu
a Západu. Jeho básnická vize vychází ze spirituality americ‑
kých Indiánů, buddhistického učení i holistické vědy západ‑
ního střihu. Snyder umí v esejích analyticky rozebrat věci na
kousky. Následnou syntézou však dokáže z kousků utvořit
soudržný a smysluplný celek. V dnešním atomizovaném svě‑
tě, kterému pro jeho roztříštěnost přestáváme rozumět, pova‑
žuji tento organický/integrující přístup za velmi důležitý, a to
nejen v literatuře a ve vědě.

Hodně cestujete, což je velmi sympatické. Jaký je váš nejsilnější
zážitek ze Srí Lanky?

Poznal jste při svých pobytech na amerických univerzitách
něco, co byste rád přenesl i k nám?

Opravdu autentických a silných zážitků bylo více, což je
dáno i tím, že jsem cestoval místními dopravními prostřed‑
ky a přespával u místních obyvatel. Zmíním alespoň hinduis‑
tickou oslavu k uctění bohyně Kálí, která probíhala v odlehlé
horské vesnici, či vřelé přijetí a pohostinnost muslimské rodi‑
ny, u níž jsem strávil tři dny.

Ve výuce na všech stupních škol se v USA klade důraz na
praktické zacházení s osvojenými znalostmi a dovednostmi. Ve
výsledku to znamená, že američtí studenti toho vědí často méně
než ti naši, ale dokážou to mnohem lépe aplikovat v každoden‑
ním životě. Také se mi líbí důraz na týmovou práci, která probí‑
há formou různých studentských projektů. Paradoxně je v tom‑
to ohledu jinak dost individualistická Amerika před námi.

Kdybyste měl tu moc, jak byste se svými zkušenostmi z práce
v zastupitelstvu města řešil současnou situaci Evropy?

Za odpovědi poděkovala Eva MRHAČOVÁ

Národní park Yosemite v Kalifornii (foto archiv autora)
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ČESKÁ ŠLECHTA aneb PŘÍKLADY
HODNÉ NÁSLEDOVÁNÍ
Díl III. Lobkowiczové

Doložená historie rodu Lobkowiczů sahá do 14. století k zá‑
možnému zemanovi Martinu z Újezda. Ve starých pověstech
českých se však praví, že pramáti rodu Lobkowiczů byla Kro‑
kova dcera Teta, provdaná za jistého Popela. Přízvisko z Lob‑
kowicz, spojené se vsí Lobkovice nedaleko Mělníka, získal rod
díky svému předkovi Mikulášovi, vzdělanci a písaři na dvoře
českého krále Václava IV., který tuto ves pro Lobkowicze za‑
koupil. Vstup do vrcholné evropské politiky však představite‑
lům rodu umožnil až sňatek Zdeňka Vojtěcha Popela z Lob‑
kovic s Polyxenou z Pernštejna a zisk značného majetku po
bělohorských konfiskacích. Polovina 18. století pak přinesla
rozdělení rodu na mělnickou a roudnickou knížecí větev, ze
které se později vyčlenila vedle větve dolnobeřkovické ještě
větev křimická. A právě jejím sídlem se stal barokní zámek
Křimice, odkázaný na počátku třicátých let 19. století Lob‑
kowiczům společně se zámky Konopiště, Žinkovy a Nekmíř
posledním mužským potomkem hraběcího rodu z Vrtby Fran‑
tiškem. Rodákem z Křimic byl také Jaroslav Claude Lobkowicz
(1910–1985), druhý ze sedmi synů císařsko‑královského ko‑
mořího JUDr. Jaroslava Lobkowicze (1877–1953) a jeho man‑
želky Marie, hraběnky Beaufort
‑Spontinové (1885–1942).
Údělem absolventa Vysoké školy zemědělské v Praze bylo po‑
máhat otci při správě křimického panství, sestávajícího ze 451
hektarů polí, luk a zahrad, 499 hektarů pastvin, lesů, rybníků
a ostatní půdy, parního pivovaru, elektrárny, moderních cihe‑
len v Křimicích a Vochově, a kruhárny pověstného křimického
zelí. Přestože byl Jaroslav Claude pověřen správou rodového
dědictví brzy po dokončení vysokoškolských studií, netrvalo
jeho šéfování dlouho. Krátce po vyhlášení protektorátu (1939)
zabavili Němci majetek křimické větve Lobkowiczů a svěřili
jej do rukou vnucené správy. Řídící funkce zbavený Jaroslav
Claude tím alespoň získal dostatek času k uspořádání svých
osobních záležitostí s dívkou, do které se zamiloval. Po krátké
známosti se čerstvý třicátník oženil v roce 1940 s třiadvaceti‑
letou Gabrielou Kerssenbrockovou (1917–2008), dcerou hra‑
běte Korff‑Schmiesing‑Kerssenbrocka a hraběnky Waldstein
‑Wartenbergové, se kterou brzy po svatbě založil rodinu
(Polyxena, 1941; Jaroslav, 1942; Leopoldina, 1943; František,

1948 [dnešní ostravsko‑opavský biskup František Lobkowicz,
pozn. redakce]; a Zdenek 1954). Ke správě rodového majetku
byl Jaroslav Claude Lobkowicz znovu povolán po osvobození
v roce 1945. Poválečnou agrární reformou však bylo pozem‑
kové vlastnictví křimických Lobkowiczů postiženo do té míry,
že se jeho správa stala téměř nemožnou. Existenční problémy
spojené s udržením značně okleštěného majetku dokonalo
jeho zestátnění na počátku ledna 1950. Jaroslav Claude s ot‑
cem protestovali proti neoprávněnému rozhodnutí tvrzením,
že lze národní správu uvalit pouze na majetek špatně obhos‑
podařovaný. Státní zvůli se však neubránili a tak se stali svěd‑
ky postupné likvidace léty nashromážděného dědictví. Část
zámeckých sbírek byla odvezena na zámek Kozel, část byla
nabídnuta k prodeji Antikvám Praha a Plzeň, zbytek byl roz‑
prodán v dražbě místním na dřevo a k dalšímu hospodářské‑
mu využití. Zámek, původně určený k zakonzervování jako
kulturní památka, si vyžádaly Leninovy závody Plzeň (býva‑
lá Škodovka) jako učiliště a rodina Lobkowiczů z něj musela
odejít. Jaroslav Claude, zproštěný funkce zámeckého správce,
nastoupil jako cestář ke správě silnic, kde svým šarmem a zna‑
lostí cizích jazyků ohromil nejen své „kolegy“, ale i zbloudilou
francouzskou turistku zoufale hledající cestu domů. Za svou
práci na čtyřkilometrovém úseku mezi Křimicemi a soused‑
ními Vejprnicemi si bývalý šlechtic vysloužil dokonce čestné
uznání „Vzorný cestář“. Po návratu z léčebného pobytu v Ta‑
trách (1958) si Jaroslav
Claude našel zaměstnání
ve skladu podniku Kni‑
ha v Plzni, odkud odešel
o pár let později do za‑
sloužené penze. Restituce
rodinného majetku se již
bohužel nedožil. Zemřel
v roce 1985 a byl pohřben
k předkům do rodin‑
Jaroslav Claude Lobkowicz
né hrobky Lobkowiczů
(1910-1985)
v kostele na Horničce.
Kamil RODAN

Křimice
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
Studentský manifest k 17. listopadu 2016
My studenti, jakožto občané České republiky,
respektujeme rozhodnutí svobodně zvolených zástupců, zároveň ale považujeme za nezbytné
využít svobodu projevu a přednést tak náš názor na současné dění. Cítíme potřebu dát najevo
nesouhlasný postoj s chováním některých ústavních a veřejných činitelů. Jsme toho názoru, že
reprezentují lid spíše podle svých osobních zájmů, nikoliv v nejlepším zájmu občanů.
Znepokojuje nás tolerování některých prohlášení a činů, které postupně pozměňují
polistopadové směřování České republiky. Nenacházíme žádné důvody pro sympatizování se
státy, které jsou známé pošlapáváním demokracie a nedodržováním lidských práv a svobod.
Nechceme se stát zemí, kde jsou lidé ochotni vyměnit solidaritu a morální odpovědnost za
peníze. Doufáme, že česká společnost si uvědomuje důležitost vydobytých hodnot a pevně
věříme, že je i dostatečně silná k jejich ochraně.
I když někteří nesou za aktuální stav české společnosti větší zodpovědnost, jsme to my všichni,
kteří za její obraz odpovídáme. Proto je podstatné, aby si každý z nás uvědomil, jak by život
vypadal bez demokracie, bez možnosti se veřejně vyjadřovat, svobodně myslet či volit. Je důležité
oponovat těm, kteří zpochybňují liberální demokratické hodnoty a odmítat ty, kdo se chovají
vulgárně, militantně a nechtějí uznat své vlastní chyby. Podoba společnosti závisí v první řadě
na nás a na naší ochotě neustoupit z jednou získaného.
Z těchto popsaných důvodů chceme dát najevo, že stále stojíme za těmito hodnotami, které
byly sametovou revolucí získány. Slibujeme, že je hodláme nadále naplňovat a nebudeme tiše
přihlížet pokusům o jejich odstranění.
Nedopusťme, abychom opět jen kvůli nečinnosti a krátkozrakosti ztratili vliv na osud
své země.
V celé České republice dne 17. listopadu 2016
Sandrik Bednář; Veronika Čáslavová; Filip Čermák; František Hanf; Veronika Hozmanová;
Jakub Hrdina; Michael Hrdý; Jan Hruška; Lukáš Hulínský; Jonáš Konývka; Amálie Kovářová;
Viktor Králíček; Denisa Matějková; Jakub Mazanec; Patrik Nedoma; Pavel Obdržálek; Andrea
Procházková; Jan Rehorka; Tamara Salajová; Nikolas Soumar; Anna Šambergerová; Patrik
Šimr; Václav Šindelář; Martin Štorkán; Jan Tošovský; Konstantinos Tsivos.
S podporou:
Cech studentů historie; Centrální kolejní rada VŠE; Common Law Society; Divadelní soubor
Reverzní dveře, ADav DIFA JAMU v Brně; Halas – časopis Fakulty sociálních studií; Kappa
Omega; Klub přátel účetnictví; Paragraf – časopis studentů Právnické fakulty UK; PESUP;
Politologický klub FSV UK; Prague Banking club; Právnický akademický spolek Juristi; Sdružení
Arachne; Studentská iniciativa Sametový měsíc; Studentská rada Gymnázia Přírodní škola;
Studentská sekce IIPS (FSS MU); The Student Times; Unie studentů VŠE; Univerzitní křesťanské
hnutí; Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, z. s.

