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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
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Poklady evropských galerií a muzeí
Alte Pinakothek Mnichov
Mezi nejvýznamnější světové galerie patří mnichovská Stará 
pinakotéka (pinakotéka = obrazárna), v níž jsou prezentovány 
obrazy od středověku až do poloviny 18. století. Naproti Alte 
Pinakothek se pak nachází Nová pinakotéka, první muzeum 
moderního umění na světě, s díly mistrů 19. a 20. století. 

V  roce 1826 nechal bavorský král Ludvík I. (1825–1848)  
postavit novou budovu galerie, v  níž by mohl zpřístupnit  
veřejnosti pozoruhodné umělecké sbírky, které během tří staletí 
nashromáždil vládnoucí rod Wittelsbachů. Přední představitelé 
rodu byli velice významnými sběrateli a mecenáši umění.  
Základy pozdějších rozsáhlých sbírek byly položeny již v první 
třetině 16. století. Jedinečná umělecká díla předních evropských  
malířů sloužila původně především k výzdobě rodových zámků, 
ale se zvyšujícím se počtem obrazů se začalo uvažovat o repre-
zentativní galerii, kde by byly představeny ty největší skvosty. 

Výstavní prostory byly slavnostně otevřeny v  říjnu 1836.  
O pár let později pak byla vybudována Nová pinakotéka.  
Po abdikaci Ludvíka I. v  roce 1848 nastalo pro galerii velice  
těžké období, kdy jí dokonce šlo o bytí a nebytí. Situace se pak 
zlepšila až po 2. světové válce. 

Alte Pinakothek je světovou pokladnicí starého německého 
malířství v čele s obrazy Albrechta Dürera. Úžasné jsou ale i ob-
razy vlámských (Rubens, Rembrandt), italských (Raffael, Tizian) 
a francouzských mistrů (Chardin, Boucher). 

Marek ZÁGORA, 
absolvent FF OU

Leonardo da Vinci, Madona s karafiátem (asi 1473–1478).
Albrecht Dürer, Oplakávání Krista (1498–1500).
Albrecht Dürer, Autoportrét (1500).
Raffael, Madona Tempi (1507–1508).
Tizian, Podobizna sedícího Karla V. (1548).
Pieter Bruegel Starší, Země blahobytu (1567).
Pieter Paul Rubens, Únos Leukippových dcer (1617–1618).
Rembrandt, Vlastní podobizna z mládí (1629).
Jean-Baptiste Chardin, Kuchařka (kolem 1740).
Francois Boucher, Povolná dívka (1752). Jean-Baptiste Chardin, Kuchařka 

(kolem 1740)
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Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx, odt nebo rtf. 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 každého čísla Listů přijímá redakce vždy do 25. dne každého měsíce (adresa: eva.mrhacova@osu.cz) 
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Slovo redakce Listů FF na počátku akademického roku 
2018/2019
Listy vstupují do 9. ročníku od svého založení. Přicházejí 
s novou grafickou úpravou, kterou navrhla naše nová grafič-
ka, studentka dějin umění, Lucie Sittová. Pokud jde o obsah,  
s  několika obměnami budou pokračovat ve své dosavadní 
skladbě. Budou mít sedm oddílů (z nichž oddíly 2 a 5 mohou 
zůstat neobsazeny).
l. Oddíl EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

povede i nadále náš absolvent Mgr. Marek ZÁGORA.  
Po celý akademický rok bude ještě pokračovat téma 
Poklady evropských galerií a muzeí, který se těší velkému 
zájmu čtenářů.

2. Oddíl VĚDA A ŽIVOT NA  ZAHRANIČNÍCH UNIVER- 
     ZITÁCH

zůstává beze změny. Jeho cílem bude i nadále informovat  
o různých stránkách života na univerzitách v  Evropě  
i mimo Evropu. Obracíme se na všechny členy akademické 
obce, aby se po návratu ze studijních/přednáškových 
pobytů v zahraničí podělili o své zkušenosti s ostaními.

3. Oddíl FILOZOFICKÁ FAKULTA v MĚSÍCI…
bude rozdělen do dvou celků:
     FILOZOFICKÁ FAKULTA V MĚSÍCI …
     FILOZOFICKÁ FAKULTA A REGION

4. Oddíl CESTOPISNÉ ČRTY 
je novou částí Listů. Těšte se na zajímavé postřehy  
a nevšední cestovatelské zážitky všech členů naší akade-
mické obce.

5. Oddíl  ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ, 
který je pro nás důležitou „zpětnou vazbou“, zůstává beze 
změny.

6. Oddíl PAMĚŤ
založený vloni, zůstává beze změny. Bude věnován vzpo-
mínkám na důležité události.

7. Oddíl ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ 
bude i nadále věnován aktuálním otázkám dneška.

Eva MRHAČOVÁ,
šéfredaktorka LISTŮ

Nová nabídka čtenářům Listů
V  červnovém čísle Listů jsme studentům nabídli, aby napsali do  zářijového čísla esej o svých výjimečných prázdninových  
zážitcích. Nenapsal nikdo, ale zato jsme dostali řadu skvělých cestovatelských črt od našich mladých absolventů. Rozhodli jsme  
se zavést do Listů novou rubriku  CESTOVATELSKÉ ČRTY. V novém akademickém  roce si v našich Listech FF počínaje záříjovým 
číslem přečtete zážitky z Vietnamu, HongKongu, Macaa, Filipín, Austrálie, Nového Zélandu, Tahiti, Mooroy,  Bangkoku, Jakarty.
Těšte se!  

Redakce Listů FF

Rembrandt, Vlastní podobizna 
z mládí (1629)Francois Boucher, Povolná dívka 

(1752)
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Lenka NALDONIOVÁ na NIZOZEMSKÉ UNIVERZITĚ  
v LEIDENU: Filosofie lásky v Leidenu

Před dvěma lety mě oslovil vedoucí Institutu filosofie  
v Leidenu a hlavní redaktor časopisu International Studies in 
the Philosophy of Science prof. James McAllister, zda bych 
byla ochotna napsat recenzi na článek týkající se ruského 
kosmismu. Recenzi jsem napsala a díky tomu jsem se ocitla  
v  seznamu externích spolupracovníků jejich významného  
odborného časopisu – i se jménem naší univerzity. Později 
jsem jela v rámci našeho univerzitního projektu do Amster-
damu a při té příležitosti jsem se profesorovi ozvala, zda bych  
ho mohla přijet do Leidenu navštívit. Byla jsem zvědavá, jak 
funguje jejich Institut. Shodou okolností jsem do Leidenu  
dorazila v  týdnu, kdy začínal semestr, a profesor McAllis-
ter mě hned pozval na úvodní přednášku Chiary Robbiano,  
Italky žijící v  Nizozemsku, na téma vztahu indické filosofie  
a platonismu. Při tom se ukázalo, že prof. McAllister  
je poloviční Ital, vyrůstal v  Bologni, takže jsme spolu hned 
mohli mluvit italsky. Seznámil mě s  dalšími členy katedry  
i náplní činnosti institutu. Překvapila mě různorodost před-
mětů, které se zde vyučují, i tematická otevřenost bádání,  
na což ukazovala už vstupní přednáška hostující profesorky  
o indické filosofii. Líbila se mi přátelská atmosféra, která  
panovala na celé Leidenské univerzitě, a přála jsem si, abych 

tam mohla strávit déle než jeden den. Toto přání se mi splnilo 
letos, kdy jsem v rámci jiného našeho univerzitního projektu 
dostala příležitost vrátit se do Leidenu, a tentokrát dokonce  
na tři týdny. 

Před odjezdem jsem musela vyřídit různé formality, které  
si z  Leidenu vyžádali (potvrzení o financování ze strany 
naší univerzity, délku pobytu, náplň mé práce). Díky tomu 
jsem byla ihned vložena do informačního systému jejich 
univerzity jako hostující profesor. Součástí mé práce byla  
i veřejná přednáška s názvem Philosophy of Love in the Context  
of Russian Philosophy. Profesor McAllister měl zpočátku  
obavy, zda bude o přednášku zájem a jestli tam bude někdo, 
kdo bude těmto tématům rozumět, aby mohla nastat filo-
sofická diskuse. Z toho důvodu mě odkázal na ruského socio-
loga Maxima Kupovykhe, který dříve na jejich Institutu půso-
bil, ale nyní pracuje na univerzitě v Amsterdamu. Znal ruskou 
filosofii a napsal i článek na téma lásky u ruských filosofů  
V. Solovjova a Rozanova. Spojila jsem se s  ním ještě před 
odjezdem a byl okamžitě ochotný se se mnou sejít a zúčastnit  
se mé prezentace. Přednáška, která byla zařazena na závěr mého  
pobytu, dopadla výborně. Místnost se sice zaplnila až pět 
minut před začátkem, ale zato ihned nastala velká diskuse.  
Dokonce mě studenti a vyučující přerušovali i během před-
nášky a neustále se zvedaly dvě tři ruce. Byla jsem překva-
pená, jak velký zájem byl o ruskou filosofii a o filosofii 
lásky. Zúčastnění byli studenti a profesoři filosofie a slavis-
tiky. Profesor McAllister nás ještě pozval do restaurace, aby  
si se mnou studenti mohli dále povídat (vše zaplatil institut!).

Přirozeně mě zajímalo srovnání Leidenu s naší univerzitou. 
Zúčastnila jsem se jedné obhajoby doktorské práce. Překva-
pila mě formální přísnost zkoušky. Začala tím, že bylo zakázá-

VĚDA A ŽIVOT NA 
ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH

Delft Univerzitní menza
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no focení. Doktorandka mohla mít s sebou dva další studenty, 
kteří si její práci nastudovali a mohli jí při obhajobě pomáhat. 
Obhajoba trvala přesně 45 minut a po uplynutí lhůty byla 
ukončena, jednoho profesora dokonce přerušili v půli věty. 
Jiný profesor, který se chtěl jen podívat, nebyl vpuštěn, proto-
že se o pět minut opozdil. Doktorandka byla Estonka a byla  
výborná, musela odpovídat na docela složité otázky a vše bra-
vurně zvládla. Nakonec bylo pohoštění, na které mě taky  
pozvali. Studentka mi darovala svou disertační práci vytiš-
těnou v podobě knihy. Její název: Paths Towards Philosophy. 
Søren Kierkegaard ś place in Martin Heideggeŕ s first Freiburg 
period lecture courses (1919–1923). 

Příjemné překvapení bylo, že univerzitní knihovna je ote-
vřená každý den od pondělka do pátku do půlnoci, v sobotu 
a neděli do 23 hodin. Dostala jsem kartu, která mi umožnila 
chodit do knihovny, otevírat dveře do budovy a do své kance-
láře. Jiná karta mi zase umožnila připravovat si kávu v auto-
matu, mimochodem výbornou.

Budovy byly velmi moderně vybavené, snad až moc. Dveře  
se otevíraly a zavíraly jen pomocí čipové karty. (Jednou  
se mi podařilo jedněmi perfektně umytými skleněnými 
dveřmi „projít“, samozřejmě ne bez následků na nose…) 
Žaluzie na oknech se samy zatahovaly nebo vytahovaly podle 
svitu slunce. Když se zatáhly, musela jsem si ale rozsvítit.  
Jenomže když jsem se chvíli nehýbala, světlo automaticky  
zhaslo. Docela to rušilo při práci. To mi potvrdili i doktorandi 
– prý ztráceli inspiraci, když zhaslo světlo právě v momentě 
hlubokého přemýšlení. 

Součástí univerzity je i botanická zahrada Hortus bota-
nicus z  roku 1587, kterou založil průkopník moderní bo-
taniky a odborného zahradnictví Carolus Clusius (Rudolf 
II. jej propustil ze svých služeb pro jeho protestantskou 
víru). Clusius přivezl z Rakouska cibule tulipánů a jako prv-
ní v  Holandsku a celé západní Evropě je začal v  roce 1593 
pěstovat. V  Nizozemsku vypukla tulipomanie na začátku  
17. století.

Profesor McAllister mi věnoval půl dne, vzal mě do města,  
do kavárny, do kostela. Zúčastnila jsem se i koncertu na uni-
verzitě.

Univerzita v  Leidenu je nejstarší v  protestantské čás-
ti země. Založil ji Vilém Oranžský v roce 1575. Dnes je její 
silnou stránkou Právnická fakulta, na níž studovalo mnoho 
významných nizozemských politiků. Zaujalo mě, jak je pro-
fesorův Institut otevřený a tolerantní. Někdo tu učí indickou 
filosofii, jiný arabskou, a ovšem kognitivní vědy i neurově-
dy. Mladá doktorandka z Rotterdamu se zabývá filosofií hry  
a sportu. Jeden z vyučujících, Frank Chouraqui profesor kon-
tinentální filosofie, má celý kurz na filosofii lásky a poslal mi 
i sylabus. Nikdy jsem se ještě nesetkala s podobným kurzem  
a napadlo mě, že bych takový mohla připravit i u nás, protože 
je to téma, které láká spoustu studentů (což jsem viděla i na své 
přednášce).

Samozřejmě jsem pobyt kromě studia využila i k  cesto-
vání po zemi mlýnů, tulipánů a dřeváků. Zprvu jsem si po-
chvalovala organizaci a přesnost dopravy v Nizozemsku. Po-
řídila jsem si předplacenou kartu, kterou jsem pak platila 

V Naardenu

V Rotterdamu

Leiden

Kanál s lekníny
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ve všech dopravních prostředcích, včetně lodí. Meziměstské 
vlaky jezdily často, připadala jsem si jako v metru. Navštívila 
jsem místa spojená se Spinozou – Den Haag a Rijnsburg, Ko-
menského Naarden. Tam jsem dobrovolnicím z muzea slíbila,  
že jim kolega Jan Čížek pošle svou knihu o Komenském  
a Baconovi. Cestou z  Naardenu jsem se stavila v  Utrechtu, 
kde jsem viděla průvod gay pride, ovšem průvod na kanále, 
na lodích s diskžokeji, s  lidmi v bizarních kostýmech (nebo  
to nebyly kostýmy?). Každý den jsem v Leidenu chodila kolem 
Rembrandtova rodiště, měl romantický výhled na kanál s mlý-
nem. Amsterdam jsem navštívila už víckrát, ale ještě jsem  
nebyla v  muzeu van Gogha. Vypravila jsem se tam 
v sobotu – ale po deseti minutách jsem se vrátila na nádraží, 
když jsem viděla davy turistů, došlo mi, že bych ve frontách 
strávila víc času než před obrazy. Ostatně Van Gogha jsem 
viděla v  Londýně, studovala jsem tehdy ve škole hned 
vedle Národní galerie, kam je vstup zdarma, takže jsem  
se každý den chodila pokochat jeho Slunečnicemi. Bohužel  
jsem se nedostala do domu, ve kterém bydlela Anna Franková.  
(Je třeba se tam objednávat dva měsíce předem – a viděla 
jsem dlouhou frontu mladých lidí i po osmé hodině večer.) 
V Itálii tu knihu zná každý a čtou ji i středoškoláci. Kolegové  
na univerzitě mi doporučili i deníky Etty Hillesum, které jsem 
si přečetla až po návratu do Ostravy. Etty Hillesum měla 27 
let, když byla odvezena do Osvětimi, kde zemřela. Byla star-

ší než Anna Franková, a taky řeší hlouběji problémy lásky –  
od lásky ke svému o třicet let staršímu psychoanalytikovi, 
k  lásce k  lidem, které dosáhla i díky analytické psychologii  
a různým praktickým cvičením.

Mé nadšení nizozemským dopravním systémem ochablo 
v  den, kdy začali stávkovat řidiči autobusů. Jela jsem právě  
na svou přednášku, naštěstí s dostatečným předstihem. Nějaká 
paní mě oslovila, že v ten den nic nepojede, protože v celém 
Nizozemsku stávkují regionální autobusy. Jela jsem tedy taxí-
kem. Zpátky jsem zkusila jiný autobus, který mě ovšem vysadil 
poměrně daleko od místa bydliště. Ale věděla jsem, že podél 
moře by měla být zkratka – a procházka přes duny může být 
příjemná. Překvapilo mě, že cestou nikoho nepotkávám, jen 
několik cyklistů, později jsem se dozvěděla, že přes duny 
nikdo nechodí, protože se tam občas někomu něco přihodí. 
Foukal nepříjemně silný vítr, takže cesta byla utrpení, 
už proto, že se protáhla na dvě hodiny.

Pobyt na univerzitě v Leidenu byl velmi příjemný a užitečný 
– i přes občasná dobrodružství na cestách. Profesor McAllis-
ter mi na závěr jako poděkování věnoval knihu Historical  
Canon of Leiden. Zbývá jen doufat, že i naše univerzita uzavře 
partnerskou smlouvu s Leidenskou.

Lenka NALDONIOVÁ 

S doktorandkou

Mlýny 1

Rembrandtův mlýn
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Duny

James McAllister a Lenka Naldoniová

Leidenský kanál

Obhajoba doktorské práceMaxim Kupovykh a Lenka Naldoniová

Univerzita v Leidenu

Gay pride Utrecht
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Naše íránská doktorandka na amerikanistické konferenci 
v Londýně
Věrní čtenáři Listů FF se již mohli s dr. Parisou Changizi  
seznámit v rozhovoru, který vyšel v únorovém vydání měsíč-
níku. Mimo jiné v něm byla řeč o plánovaném výjezdu na kon-
gres do Londýna. Zajímá vás, jak to dopadlo? Pokud ano, tady 
je stručný raport. 

Zmíněná akce byla již 32. bienálním setkáním Evropské 
asociace amerikanistů, na které se organizačně podílela Brit-
ská knihovna a londýnská King’s College. Podle organizátorů 
šlo o historicky největší kongres amerikanistů na evropském 
kontinentu. Přesto, nebo snad právě proto bylo možné uspo-
kojit všechny přihlášené příspěvky. Česká stopa na konfe-
renci byla menší než obvykle, čítala jen pět jmen. Po jednom  
zástupci měla Univerzita Karlova, Univerzita Palackého  
a Masarykova univerzita. Ostravskou univerzitu reprezen-
toval vedle Parisy Changizi také autor tohoto textu. Téma  
konference (Environment, místo a protest) bylo více než pří-
hodné, neboť úzce souvisí s naším odborným zaměřením.    

Společně s profesorem Jamesem Deutschem ze Smithsonian 
Institution (Washington, D.C.) jsme podali úspěšný návrh na 
panel věnovaný ekologickému vědomí v americké literatuře 
20. století. Parisa Changizi ve svém příspěvku představila eko-
feministickou analýzu vybraných děl Ursuly Le Guinové, jejíž 
texty jsou díky nakladatelství Triton přístupné i české-
mu čtenáři. V pozoruhodně pestré tvorbě Ursuly Le Guinové  
se objevují motivy spojené s přezíravým a majetnickým posto-
jem jak vůči ženě, tak vzhledem k přírodě. Lze v ní také vysle-
dovat vliv autorčina otce, významného antropologa a lingvisty 
Alfreda Kroebera. Jako školitele mě potěšila nejen úroveň pre-
zentace, ale také velmi kladná odezva auditoria. Bezprostředně 
po ukončení diskuze se dr. Changizi dostalo od dvou zahra-
ničních kolegů pozvání na další konference. 

Osobně mě také těšilo, že jsem nové kolegyni mohl být prů-
vodcem během její první návštěvy v anglofonní zemi. Ano, 
čtete dobře, Parisa Changizi sice studovala 12 let anglistiku 
(má už i doktorát z univerzity v íránském Šírázu) a angličtinu 
ovládá dokonale, ale s euroamerickou civilizací se donedávna 
setkávala jen na stránkách knih a internetu.  

Aprílové počasí v  Londýně k  nám bylo milosrdné,  
během jednoho dne jsme obešli řadu pamětihodností. Ale  
to nebylo vše, hřeb večera přišel na recepci v hlavní budově 
Britské knihovny. Tam jsme si při konzumaci jednohubek 
všimli pečlivě střežených dveří, za kterými se skrývaly  
poklady britských dějin, kupříkladu jeden z originálů listiny 
Magna charta libertatum (Velká listina práv a svobod), Guten-
bergova bible či rukopisy W. Shakespeara a Jane Austenové. 
Nepřekvapí proto asi, že jsme se nakonec rozplývali mnohem 
déle a více nad těmito archiváliemi než nad ochutnávkou ang-
lické gastronomie. 

     Petr KOPECKÝ 
 

Parisa Changizi v česko-americké společnosti 
(vlevo James Deutsch, vpravo Petr Kopecký)

Během konference byl i čas na návštěvu Britského muzeaJedna z budov hostitelské King's College
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Stelle Nangonové ke krásným 80. narozeninám
Představte si, že jdete navštívit starší kolegyni na kardiochi-
rurgické oddělení, je po vážné srdeční operaci s mimotělním 
krevním oběhem a zavedením umělé srdeční chlopně, a paci-
entka po dvou třech větách o zážitcích z nemocnice mění téma 
na Vaši dovolenou na Korsice. Po hodince v  nemocniční 
jídelně odcházíte osvěženi domů…  Je to zážitek starý osm let, 
ale mám jej stále v živé paměti.

Některé kolegyně jsou zkrátka neobyčejné a Stella Nango-
nová, pro katedru anglistiky obecně Stellinka, k  nim patří: 
křehká, jemná dáma s laskavým úsměvem, zároveň žena velmi 
pevných zásad, nesmiřitelná vůči nepoctivosti a lajdáctví, mi-
mořádně pracovitá a systematická, s citem pro výtvarné umění  
a architekturu.

Její osobnost i odborné a manažerské kompetence byly pro 
katedru anglistiky dlouhá léta určující a nepostradatelné – za-
tímco se lidé na postu vedoucího katedry po celé desetiletí čas-
to střídali, Stella svou agendu tajemnice neopouštěla a neúnav-
ně zajišťovala nejen dynamický provoz katedry se stoupajícím 
počtem studentů, ale podílela se podstatným způsobem také 
na jejím rozvoji. Byla hlavní autorkou mnoha studijních plá-
nů, včetně prvních studijních plánů podle pravidel kreditního 
systému v roce 2000, v 90. letech připravila program masově 

navštěvovaných rekvalifikačních kurzů učitelů (nejen) ruštiny  
a po celou dobu jeho existence byla jak jednou z vyučujících, 
tak i jeho garantkou, ve spolupráci s lektory Britské rady vy-
tvářela na katedře moderní systém výuky praktických jazy-
kových cvičení… Zkrátka mnohé z toho, na čem na katedře 
dodnes stavíme, nese Stellinčinu pečeť… 

Přestože práce měla a stále má u Stelly výsadní postavení,  
věnovala se vždy i mnohému jinému: vedle literatury také ces-
tování a horské turistice a pak hlavně lidem – vždy ochotná 
vyučovat, doučovat, překládat a korigovat kolegům, přátelům 
a přátelům přátel a odměny odmítala, že se přece jedná o přá-
telskou pomoc

Stella Nangonová k ostravské anglistice neodmyslitelně pa-
tří, vepsala se do srdcí dlouhé řady kolegyň a kolegů a několika 
generací studentů a vepisuje se dále. 

Oslava velkých kulatých narozenin je za námi, začíná další  
semestr – a Stellinka v rozvrhu nechybí, je nám ctí mít neoby-
čejnou kolegyni poblíž.

Renáta TOMÁŠKOVÁ

FILOZOFICKÁ FAKULTA  
V MĚSÍCI ZÁŘÍ

Milá paní doktorko, 
přijměte, prosím, i od redakce Listů FF 
upřímné blahopřání a Brueghelovu Kytici 
v modré váze! 

 Za redakci Eva Mrhačová
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Ve dnech 11.–12. září se na  naši filozofickou fakultu sjeli lin-
gvisté čeští, polští, slovenští a ruští, aby přispěli do pokladnice 
bádání o slovanských příslovích.

Poprvé se tato velká slavistická konference konala před 18 
lety, v roce 150. výročí úmrtí Fr. L. Čelakovského a 100. výročí  
vydání jeho Mudrosloví národu slovanského.

Velmi nás mrzí, že v letošním roce jsme nemohli u nás uví-
tat slavisty z jižní Evropy. Sociální a politická situace na slo-
vanském jihu má zřejmě hluboký dopad na všechny oblasti 
našeho života… 

Ve 29 kvalitních vystoupeních jsme si vyslechli příspěvky  
o parémiích spjatých ve slovanských jazycích s  pojmy čas,  

bouře, práce, jazyk, chléb, žena, pes, kočka, lovná zvěř, pohád-
kové bytosti. Objevilo se i zajímavé téma – antipřísloví.

Jako bienále bude konference věnovaná slovanským paré-
miím pokračovat i za dva roky, kdy oslaví své dvacáté výročí. 
V roce 2020 bude cyklus s daným tématem slavnostně ukončen  
a bude vyhlášeno nové téma pro slavistická komparatistická 
bádání. Ve srovnávacím výzkumu slovanské frazeologie  
je katedra slavistiky FF OU jediná v České republice a chceme 
si toto prvenství udržet.

Eva MRHAČOVÁ

Devátá paremiologická konference katedry slavistiky
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Vyšla cenná knížka
Publikace přináší příspěvky z konference Petr Bezruč – bard prvý, co pro-
mluvil, pořádané v rámci festivalu Bezručova Opava Slezským zemským 
muzeem – Památníkem Petra Bezruče a katedrou české literatury a li-
terární vědy FF OU. Příspěvky se soustřeďují zvláště na druhý život bás-
níka a jeho díla, týkají se jeho reflexe, vlivu ve výtvarném umění, hudbě, 
divadelnictví a cizojazyčných literaturách, edice Slezských písní, bezruči-
an v paměťových institucích a vlivu na společnost z hlediska historic-
kého a jazykového (Editorem sborníku je dr. Zdeněk SMOLKA z katedry  
české literatury FF OU, autorem obálky je Lukáš PRACNÝ)

Redakce Listů FF

Slezské zemské muzeum – Památník Petra Bezruče v Opavě a Filozofická fakulta Ostravské 
univerzity – katedra české literatury a literární vědy si Vás dovolují pozvat na 

Slavnostní křest sborníku Petr Bezruč  
– bard prvý, co promluvil 
pátek 14. 9. 2018 v 16.30  
Památník Petra Bezruče, Ostrožná 35, Opava 
Akce se koná v rámci 61. ročníku festivalu Bezručova Opava. 
Více na: www.szm.cz, www.osu.cz, www.opava-city.cz Karel Štětkář, Petr Bezruč, nedatováno, 

Galerie výtvarného umění v Ostravě
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Památník tábora HANKE na Nádražní třídě v Ostravě  
byl odhalen
Čtenáři Listů byli několikrát informováni o akcích ostrav-
ského magistrátu, jež se týkaly možnosti připomenout oběti 
masakru, který se odehrál v  Ostravě od května  
do června 1945. Na Nádražní třídě č. 75 (naproti jámy Jindřich)  
stála v té době zasilatelská firma Hanke. Patrně 10. května toho 
roku byl v areálu otevřen pracovní tábor pro domácí německé 
obyvatelstvo z Ostravy a okolí (označované za „kolaboranty 
s nacismem“). Podobných táborů bylo ve městě asi 25, shodou 
okolností však právě o situaci ve zmíněném středisku existují 
věrohodná historická svědectví, o něž bylo možno se opřít 
při přípravě památníku obětí tábora. Ostravský historik 
Mečislav Borák (s nímž jsme se bohužel vloni navždy rozlou-
čili)  zveřejnil už v roce 1998 ve sborníku Ostrava rozsáhlou 
studii o táboru Hanke. Opřel ji o zprávy bezpečnostní komise 
Ústavodárného národního shromáždění (uložené v  Archivu 
bezpečnostních složek), jež šetřila v listopadu 1947 celý případ 
a o některé další archivní materiály. Ostravská veřejnost byla 
o těchto dokumentech informována i v denním tisku, zprávy 
o neslýchaném násilí, jež se v táboře během necelého měsíce 

roku 1945 odehrávalo, vyvolaly značný ohlas. Oběťmi mučení 
a poprav organizovaných samozvaným vedením tábora z řad 
členů tzv. pomocné stráže Bezpečnosti se stalo nejméně 231 
lidí, z nichž většina se „provinila“ pouze tím, že byli němec-
kého původu. Jak se ukázalo, velitel tábora Emil Martínek  
zastřelil i českého zaměstnance firmy Hanke jen proto,  
že se pokoušel internovaným pomoci a vynášel zprávy  
o nelidském zacházení s nimi. Pokud tam byli umístěni čle-
nové nacistických organizací (např. SA), měla být samo-
zřejmě jejich vina posouzena řádným soudem. Ten ovšem 
nebyl vykonán ani nad psychicky narušenými násilníky, kteří 
měli na svědomí nelidské týrání internovaných. Celý případ 
byl po roce 1948 „zameten pod koberec“.

Přes snahu historiků M. Boráka a T. Staňka se ani po objevu 
uvedených dokumentů  nepodařilo dosáhnout toho, aby oběti 
masakru otevřeně, oficiální formou připomněla veřejná správa 
města. Teprve v tomto volebním období se zásluhou  člena 
zastupitelstva magistrátu města Ostravy, známého ostrav-
ského  herce Vladimíra Poláka podařilo vytvořit komisi pro 

FILOZOFICKÁ FAKULTA  
A REGION
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Metropole duše – Bangkok 
Filosof poznává města na vlastní kůži 
Na svých cestách po světě jsem se naučil vnímat města jako 
partnery vnitřního dialogu. Některá jsou krutá a pomsty- 
chtivá, jiná přátelská nebo zádumčivá. Každá navštívená met-
ropole formovala můj intelektuální život jiným způsobem. Le-
tos jsem se rozhodl po pobytech v severní Africe zamířit také  
na měsíc do megapolí jihovýchodní Asie. S sebou si beru pouze 
sedmikilový batoh, jednosměrnou letenku a ochotu ignorovat 
všechny turistické mravy.

První ráno se probouzím přímo nad slavnou Khao San 
Road. Pracovník hotelu buší na dveře a křičí, ať vypadnu. Po-
dívám se na mobil – 12:20 místního času. V místnosti musí být 
hodně nad třicet stupňů a na tělo se mi lepí propocené tričko. 
Bolí mě v krku.

Khao San proslavil Alexander Garland ve slavném románu 
Beach, a tím ji vlastně zničil. Levné bary a bordely nyní vy-
tlačují luxusní restaurace, před kterými si pořizují selfie po-
vrchně vyhlížející mladíci. Probojuji se davem dál na sever 
do čtvrti Sam Sen, která se pyšní esoterickým rázem. Míjím 
plakáty nahých dívek, míjím nabídky kurzů vaření i jógy. Celý 
Sam Sen se v posledních letech proměňuje v jakési hipsterské 
ghetto. A protože si mileniálové rádi hrají na strážce morál-
ky, nenajde tady člověk příliš pochybných podniků. Začínám 
mít po krk povýšených pohledů samurajských culíků a zasta-
vuji taxi. Nechám se odvést na zastávku rychlovku Skytrain  
a mířím do centra.

Centrum Bangkoku představuje všechno, o čem spisovatelé 
science fiction v osmdesátých letech jen snili. Několikastupňo-
vý systém dopravních uzlů přeplněných elektronikou a davy 
lidí do posledních koutů (ty obývají bezdomovci). Vycházím 
z vlaku a vracím elektronickou jízdenku do turniketu. Jedná 
se o plastikové kolečko s čipem uvnitř, na jehož povrch stroj 
vyrazil podivné logo dopravní společnosti. Ze všech stran  
do prostoru visí obrazovky vysílající reklamu. Většinou v nich 
účinkuje pobledlá dívka a vyzývavě pomrkává jedním okem 
na kolemjdoucí. Občas uprostřed celého chaosu zahlédnu osa-

mocenou stojící postavu. Jako by někteří lidé v pudu sebezá-
chovy prostě zamrzli. 

Ladným mostem poblíž Siam Center přicházím k několika 
galeriím. Klenuté bílé oblouky doplňují podivně vyhlížející 
lavičky zajíců se vztyčenýma ušima. Zajíci vypadají ostražitě 
a frivolně, podobně jako zbytek města. Na druhé straně zábra-
dlí stojí drobný muž držící sepjatýma rukama zapálené vonné 
tyčinky. Klaní se drobné zlaté sošce na buddhistickém oltáři  
a přitom pláče.

přípravu památníku obětí poválečného násilí.. Projekt pod-
pořil aktivně primátor města Tomáš Macura, proběhlo něko-
lik veřejných besed a mediálních informací. Magistrát vypsal 
soutěž na podobu památníku, k jehož umístění byla na návrh 
komise vybrána plocha přímo před místem někdejšího tábora 
Hanke na Nádražní třídě č. 75.

Dne 15. června 2018 se odehrál slavnostní akt odhalení 
pamětní desky, jejímž autorem se stal Marek Pražák. Zasvě-
cené úvodní slovo pronesl primátor Macura, po něm vyslechli 
přítomní (mezi nimiž byli i pamětníci oněch pohnutých udá-

lostí) projevy hejtmana Moravskoslezského kraje I. Vondráka, 
V. Poláka, autora pamětní desky Pražáka a prezidenta Svazu 
Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Hanse Dietricha 
Korbela. Pamětní desku pak odhalili krajský hejtman Ivo 
Vondrák a primátor města Ostravy Tomáš Macura. Stala se 
symbolem usmíření a jasným vyjádřením veřejného mínění, 
že jakákoliv zvěrstva páchaná na prostých, vesměs nevinných 
lidech ve jménu „pomsty“ jsou nepřípustná.

Nina PAVELČÍKOVÁ

 CESTOVATELSKÉ ČRTY

Nehybný muž v nákupním centru
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Rád bych zpomalil. Sedl si do jednoho z prosklených barů 
ve dvacátém podlaží. Nebo navštívil přilehlou galerii a něko-
lik hodin se jenom tak potloukal kolem obrazů. Ale nemohu. 
Bangkok mě žene dál. Nevím sice kam, ale musím jít. Scházím 
dolů k řece a ruch utichá. Na popraskané mapě vidím nápis 
Chinatown, směrem na západ. Zaplatím osm korun na po-
kladně a čekám. Za dvě minuty se přiřítí štíhlý dlouhý člun 
s vysokými boky. Jediný způsob, jak se dostat na vratkou pa-
lubu, představuje stupátko asi třetiny šířky mého chodidla. 
Ztrácím rovnováhu a přepadám do řeky. Na poslední chvíli 
mě zachrání několik rukou. Člun je přeplněný až k prasknutí  
a zpocená těla jsou na sebe těsně přitisknuta. Člun se s hlasi-
tým burácením rozletí po vodě. Motor má přímo uprostřed, 
takže palubu zahalí štiplavý černý dým. Teplá říční voda stříká 
všude kolem. Někdo mi přehodí přes ramena pláštěnku, aby 
mou vysokou postavu alespoň trochu zakryl. 

Ze člunu vystupuji jako poslední. Kalhoty i tričko mám 
promočené na kost. Nevím, jestli říční vodou nebo potem, 
 a je mi to srdečně jedno. Stoupám po strmých schůdcích a snažím  
se zorientovat. Přejdu přes ulici a najednou mě uhodí do očí 
anglický nápis – Filosofická fakulta. Chvíli jenom stojím  
a zírám. Mezitím kolem noblesně projde štíhlá Japonka držící 
rafinovaný slunečník ozdobený kresbami draků. Copak je vů-
bec možné, aby na tak šíleném místě stála filosofická fakulta? 
Copak je možné, aby tady právě teď někdo přednášel o Eliado-
vi, Gombrichovi, nebo dokonce o pozdním Wittgensteinovi? 
Ze dveří vystoupí další vysoká štíhlá žena oděná do decent-
ního kostýmku. Udiveně si mě změří pohledem. Právě takové 
typy člověk může vidět na konferencích literatury nebo filoso-

fie po celém západním světě. Ale tady? Žena pohodí hlavou, 
jako by mi chtěla něco říct, ale pak kolem mě jenom projde. 
Musím vypadat jako idiot.

Raději se dám zase do pohybu. Zastavím řidiče vozítka 
zvaného tuk-tuk. Chvíli se hádám o cenu. Opakuje neustá-
le „chinatown far, chinatown far“. Nenechám se ale zviklat  
a usmlouvám cenu na třicet korun. Jen ať vidí, zač je kapi-
talismu velkého bílého muže. Korba tuk-tuku má sedátko,  
ale já si lehám přímo na plechovou podlahu. Řidič se řítí kolem 
aut jako by nás chtěl oba zabít. Dívám se na lesklé mrakodra-
py koupající se v odpoledním slunci. Na chvíli zavřu oči. Vítr  
mě uspává. Usnu.

Nad Čínskou čtvrtí se vznáší něčí pevná ruka. Ulice jsou sice 
pokryté odpadky, žádný prodejce mě ale neobtěžuje, ani nevi-
dím křiklavé cedule zjevných „turist traps“. Číňané žijí vždy  
ve vlastním uzavřeném světě. Jsou vážní a tvrdí. Respek-
tují pravidla. Čínského turistu mimochodem dnes najdete 
na všech kontinentech. Čínská vyšší střední vrstva se to-
tiž vzmáhá. Představují náročné, ale znalé a schopné tu-
risty, jako bývali kdysi Němci, kteří se teď přesouvají do  
„alternativních“ destinací. 

Zastavuji se v obchodě Big Shoes, ale stejně nemají mou  
velikost. Míjím několik masážních salonů, které by průvod-
ce typu Lonely Planet označily za „renomované“. Zpravidla  
to znamená masáže, předražené a důkladně se vyhýbající urči-
tým partiím, které o takovou pozornost stojí nejvíc. Konečně 
nacházím slibně vyhlížející restauraci. Zatím je prázdná, ale 
brzy se zaplní lidmi. Všichni začínají jíst společně, kolektivní 
duch Číny se nezapře. Objednávám si nudle s masem. Maso 

Bangkok – vstup do ChinatownBangkok – lavička poblíž Siam Square
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má zvláštní chuť. Podobnou barvu jako kuřecí, ale jinou struk-
turu. Možná jako vepřové, přece tak ale nechutná. Hovězí není 
určitě. Chvíli obracím maso hůlkami, když si uvědomím,  
že jsem v celé čtvrti dosud nezahlédl psa ani kočku. Hůlky  
se zastaví ve vzduchu. Tlustý muž u vedlejšího stolu se směje  
a gesty pobízí k jídlu. Chvíli váhám, ale potřebuji jíst. Moje 
tělo prostě potřebuje energii. Ať už mi ji poskytne nějaký Alík  
či Micinka. Misku dojím a zvedám se k odchodu.

V podobném duchu se nesl celý následující týden. Od rána 
do noci jsem se cítil rozrušený a neklidný. Měl jsem pocit,  
že se celistvý obraz mého já drolí a nechává za sebou po měs-
tě drobky osobnosti. Pohyboval jsem se ve stavech naprostého 
opojení i zoufalství. Bangkok je po celém světě znám svým 
drogovým turismem. Já drogy nepotřeboval, ale přál jsem  
si mít u sebe valium nebo jinou uklidňující substanci. Nakonec 
se psychologická mapa mého časového a prostorového rámce 
začala rozbíjet. Objevoval jsem dobře známé ulice, ve kterých 
jsem nikdy nebyl. Vstupoval jsem do svého hotelového pokoje, 
aniž bych si pamatoval, že jsem jej kdy spatřil. Staré a nové, 
minulé a budoucí, své a cizí – vše se slilo do jediné rozbouřené 
řeky. Toužil jsem zatlačit na hranu ještě několik dní. Poznat, 
kam až může podobná zkušenost vést. Ale věděl jsem až příliš 
dobře, že takový extrémní stav může mít své následky. Rozho-
dl jsem se pokračovat na plánované cestě do Indonésie. 

Potřeboval jsem celkem tři letenky, než jsem se z tohoto 
pekelného místa dostal. Poprvé jsem prostě zamířil na špat-
né letiště. Za vydatných nadávek v několika jazycích jsem 
obratem zakoupil druhou letenku online. Trvalo mi několik  
hodin, než jsem se probojoval patnáctimilionovou megapolí 
na opačnou stranu. Když jsem konečně dorazil na správné le-
tiště, ohlašovaly elektronické cedule dvouhodinové zpoždění. 
Letecká společnost postavila za přepážku mladou dívku, kte-
rá neuměla anglicky ani slovo. Zpoždění narůstalo. Rozhodl 
jsem se zakoupit nechvalně proslulou whisky Mekong, kterou 
ve své novele Platforma zmiňuje i Michel Houllebecq. Byla ve-
lice jemná – asi jako když vám někdo narve do chřtánu ježka 
posypaného hřebíky. Zpoždění narůstalo a Mekong ubýval. 
Frustraci a vyčerpání vystřídal vztek. Zamířil jsem do hlavní 
letištní haly, příležitostně se přidržuje sloupů vhodně umístě-
ných po stranách koridoru. Batoh jsem táhl za sebou po zemi. 
Křehké letušky společnosti Air Asia se mě bály a ustupovaly 
do bezpečné vzdálenosti. Chvíli jsem je naháněl z jedné stra-
ny haly na druhou, až se drobné Thajky vzmužily a rozhodly  
se mi čelit hromadně v doprovodu pobaveného pracovní-
ka bezpečnostní agentury. „I want my fucking money back,“  
započal jsem vyjednávání asertivně, což se vyplatilo. 

Vypadl jsem z letiště nazdařbůh do obydlené čtvrti. Mezi 
domky stál buddhistický chrám. Bylo už pozdě a mniši  
se dávno odebrali do svých cel. Zhroutil jsem se bezvládně 
pod zlatou sochu Buddhy. Jeho úsměv byl k nevydržení. Ne-
jen že se smál mému ubohému stavu, on se mi přímo vysmí-
val. Na okamžik jsem se zastyděl a přehrával si věty z romá-
nu Siddharta od Hermanna Hesseho, který jsem kdysi čítával  
v nočních autobusech na cestách do Varšavy. Není náhodou, 
že se tolik rezidentů Bangkoku hrne každý rok do služeb kléru. 

Bangkok rozdmýchává vášně a touhu jako žádné jiné místo. 
A právě proto že rozehrává šílený emocionální kolotoč, dává 
brzy nahlédnout za oponu celé hry. Celý ten lidský povyk se 
tak zákonitě začne jevit jako podivná loutkohra, které autor 
zapomněl napsat pointu, pouze chabý závěr.

Pokračuji po svých hlouběji do čtvrti. Cítím, že se nacházím 
na samotné hranici svých psychických a fyzických sil.  Nako-
nec se mi podaří najít hotel v ospalé čtvrti lemované pouze 
stánky se zeleninou. Můj pokoj je čistý a chladný. 

Probouzím se asi za hodinu. Snažím se připojit na inter-
net, ale heslo nefunguje. Personál nedokáže problém vyřešit,  
tak alespoň tipuje náhodné kombinace čísel a písmen, což ne-
přináší kýžený výsledek. Vyjdu před hotel a ustrnu. Na město 
padla tma a ulice prodělala radikální proměnu. Po celé silnici 
jsou vyvěšeny červené lampiony a cedule s fotografiemi mla-
dých dívek. „Heeeey, white boy, you want fucky fucky?“ za-
haleká na mě dívka z protější ulice, která si zřejmě nějakým 
nedopatřením zapomněla doma kalhoty. 

Na ulici si vyhlédnu ženu v uniformě bezpečnostní agen-
tury. Stále se totiž pohybuji ve statickém myšlenkovém rámci 
Západu, kde jsou role předem dány a úzkostlivě dodržovány. 
Nosí uniformu, musí tedy vyznávat hodnoty pořádku a auto-
rity. Požádám ženu, ať mi ukáže místo, kde se mohu připojit 
na internet. Žena se zazubí žlutými tesáky a zavede mě do lu-
xusního nevěstince, požadujíc za takovou službu nemalé všim-
né. Než stačím něco namítat, seřadí se přede mnou asi deset 
mladých dívek. Chichotají se a tipují, kterou si vyberu. Má-
chám ve vzduchu tabletem a opakuji slova jako internet, Wi-Fi 
a computer. Nejsem sice lingvista, ale domnívám se, že mají 
dané termíny sice relativně abstraktní, přece ale jednoznačný 
denotát. Dívky se začínají hlasitě dohadovat, kterou že jsem  
si vlastně zvolil. Vedení nevěstince reaguje briskně na mou 
zjevnou nespokojenost. Do místnosti se nahrne několik chlap-
ců ve věku patnáct až dvacet let v upnutých lesklých košilích. 
Někdo zapne hlasitou taneční hudbu. Chlapci mě plácají  
po zádech a tančí kolem v lascívních pozicích. Zanedlouho  
se přidá hlouček transvestitů. Vznikne nepředstavitelná vřava. 
Pozdvižení utne až majitel podniku v drahém obleku. Krátce 
se ukloní a oznámí mi, že mé choutky zřejmě není schopen 
naplnit, ať už jsou jakékoliv. Euforii vystřídá kolektivní de-
prese. Všichni vypadají zkroušeně a celý kolektiv mě dopro-
vází až před dveře podniku, aby mi zamával na rozloučenou.  
Začnu se cítit provinile a chlácholím posmutnělou prostitut-
ku s blonďatým čírem: Nic si z toho nedělejte, mladá paní,  
to víte, Čecha není tak jednoduché uspokojit. K vroucnému lou-
čení se na ulici spontánně přidávají i hosté nedaleké restaurace  
a povzbuzující pokřiky mě doprovází za roh ulice. Dalšího dne 
si mi konečně podaří odletět.

Petr VĚCEK
autor je absolvent oboru Filozofie na naší fakultě
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Rok 1918 v Ostravě
Velká válka se v  říjnu 1918 chýlila k  neodvratnému konci,  
Rakousko-Uhersko bylo v  troskách. V  českých zemích  
se v  chaotické situaci objevovaly první spontánní pokusy  
vyhlásit novou samostatnou republiku, bez koordinace s praž-
ským Národním výborem. Tak i v Ostravě už 15. října  
na demonstraci sociálních demokratů Jan Prokeš, pozdější 
starosta Ostravy, z  balkónu jednoho z  domů na Hlavním 
náměstí vyhlašoval Československou republiku – socialistic-
kou, jak zdůrazňoval. Demonstraci tehdy ještě vládní vojsko 
rozehnalo. České obyvatelstvo už ale bylo zachváceno revo-
luční euforií a napjatě očekávalo zpráv y o dění v Praze 
i ve Vídni. 28. října měla v  Národním domě (dnes divadlo 
Jiřího Myrona) premiéru Jiráskova hra Pan Johanes. Herci  
i diváci byli neklidní. O přestávce dorazil místní redaktor 
s čerstvou novinou – v Praze už je po převratu, lidé slaví 
novou republiku. Publikum už ani nechtělo nechat hru dohrát 
a nadšeně vyrazilo do ulic. Herci se přidali. Byl mezi nimi 
tehdy devatenáctiletý Oldřich Nový. A byl to on, kdo si všim-
nul, že na balkónu oblíbené české kavárny se skví provokativní 
nápis Café Habsburg. „Jedeš mi dolů,“ zvolal – a už s kamarády 
běželi nahoru a začali nápis demontovat. Oldřich Nový později 
vzpomínal, že pan kavárník byl velmi hodný člověk a prosil 
své štamgasty, aby písmena nerozbili, že ho to stálo spoustu 
peněz. Číšníci dole chytali kovová písmena do ubrusů. Nový 
ironicky dodal – tři se hodila, protože podnik pak nesl ná-

zev Kavárna Praha. I tak se bouralo staré Rakousko – v Praze   
mariánský sloup, v Ostravě Café Habsburg. 

Připomněli jsme si tím revoluční nadšení provázející vznik 
nové Československé republiky. Můžeme si ale připomenout  
i další souvislosti této ostravské epizody. Kuriozitou například 
je, že jeden z oněch číšníků, František Wilczek, přežil kata-
strofu Titaniku. Zajímavější je ale osud oné kavárny. 

Kavárny, jak známo, byly v  té době významnými centry 
občanského, kulturního a politického života. Převzaly 
roli někdejších salonů – měšťanských a před tím šlechtických. 
Dům na rohu Zámecké ulice si roku 1902 nechali postavit bra-
tři Chmelové, majitelé prosperující cihelny. Známá místní sta-
vební firma Mihatsch & Ulrich dům oděla do módní secesní 
výzdoby vně i uvnitř. Dole byly obchody, nahoře byty – a upro-
střed, v prvním patře, prostorná secesní kavárna. (Loni vyšla 
útlá monografie zabývající se budovou především z architekto-
nického hlediska – Lucie Augustinková a Hana Paclová: Café 
Habsburg (kavárna Praha) v Ostravě. Ostrava, VŠB-TU, 2017.) 
Navzdory německému názvu si ji oblíbila česká klientela.  
Jeden z  obchodů v  přízemí si pronajal Antonín Mikeska a 
prodával módní konfekci a textilní zboží. Tak se mu da-
řilo, že své obchody rozšiřoval, a nakonec si pronajal i ka-
várnu. To on byl onen hodný kavárník, pan Mikeska. Ka-
várny Elektra, Praha, Fénix, Savoy, Central, Royal (naše 
dnešní  „bývalá“ menza) se staly v  nové republice vyhláše-

 PAMĚŤ

Pohled do rohu Hlavního náměstí, kde vystupuje právě 
nově postavená budova s kavárnou Habsburg (1902)

Detail vzhledu Mikeskova obchodu 
a kavárny z roku 1930 

Průčelí budovy po roce 1919. Na střeše byla ještě věžička  
a na římse bohaté ozdoby. Dole jsou obchody Antonína Mikesky.
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nými centry moderní Ostravy, jejich prostředí si pochva-
lovala i pražská smetánka, například právě herci, včetně  
Voskovce a Wericha. 

Nárožní budovu s  obchody a kavárnou komunisté panu 
Mikeskovi v  roce 1948 zabrali. Kavárna postupně ztrácela 
lesk i intelektuálský punc. V  roce 1990 byla budova rodině 
Mikeskových vrácena. Vnuci dům prodali a komerční firma 
jeho prostory pronajímá. Zdeněk Mikeska ve svém někdej-
ším domě dnes provozuje papírnictví. A v  roce 2004 si část 
přízemí a prvního patra pronajala Akademie věd, aby zde 
zřídila své knihkupectví. Knihkupectví ale všeobecně pro-

cházejí krizí. Když se mělo knihkupectví Academia zavřít, 
kulturní veřejnost Ostravy zasáhla a podařilo se jí zvrátit ne-
blahý osud tohoto kulturního centra s pozoruhodným geni-
em loci. Dnes je tedy v prvním patře zmenšené knihkupectví  
a zmenšená kavárna. 

Doufejme, že místo někdejší slavné kavárny Praha – 
Habsburg přečká fázi vylidňování centra a postupné pro-
měny jeho funkcí a vplyne do nové vlny oživení, která už 
je v centru Ostravy patrná.

Vladimír ŠILER

Před rokem 1918. Nápis Cafe Habsburg je ale jen na průčelí, ne 
na mříži balkonu. Náměstí bylo tehdy zastavěno. Domy vlevo 

byly v 60. letech zbourány, dodnes je zde jen prázdné místo. 
Budova s knihkupectvím Academia 

prochází právě rekonstrukcí 

Naše československá/česká vlajka
Jedním ze symbolů státu jsou vlajky. Stoleté jubileum našeho 
státu je dobrou příležitostí, abychom si připomenuli okolnosti 
vzniku vlajky nového státu. Za jeho prehistorii můžeme pova-
žovat vlajky, kterými se označovali legionáři ještě před vzni-
kem republiky. Byli na nich znaky českých zemí nebo kalich 
jako symbol husitské tradice.  Úvodem stručné vysvětlení: 
Vlajka je upevněna k vlajkové tyči či stožáru pomocí lanka. 

Prapor je k žerdi přichycen napevno. Legislativní normy 
obvykle hovoří o vlajce, proto užíváme tento termín.

V prvních měsících státu asi nebylo možno vlajku schválit, 
takže se užívaly různé symboly. Vlajkou Čech byly dva pruhy, 
bílý nad červeným. Stejnou vlajku mělo a má i Polsko. Vlajku 
bylo potřebné  doplnit i symbolem Slovenska. Příslušná 
komise vyhodnocovala různé možnosti: varianty trikolory 
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Je-li vlajka umístěna svisle, musí být bílý pruh vlevo. 

nebo vlajky různých odbojových skupin, které působily v době 
1. světové války. Postupně se prosadila podoba s modrým klí-
nem. Ten měl původně sahat jen do třetiny pole (listu), byl 
však odmítnut jako málo estetický. Z archivních pramenů je 
zřejmé, že autorem definitivního návrhu byl Jaroslav Kursa 
(1875–1950), úředník tehdejšího ministerstva vnitra. 

Komise postupovala velmi zodpovědně. Doporučila, aby 
se provedly praktické zkoušky, aby bylo možno posoudit její 
dojem hlavně z estetického hlediska. Bylo vybráno Národní 
divadlo, kde bylo možno imitovat vítr pomocí ventilátoru a 
měnit podmínky osvětlení. Ředitelství souhlasilo, ale nako-
nec bylo vše jinak. Ministerstvo národní obrany  v září 1919 
zkoušku provedlo prostřednictvím svého lodního oddělení 
na Vltavě… se zcela vyhovujícím výsledkem.

Definitivní popis vlajky státní (národní) definoval až zákon 
z 30. března 1920: skládá se ze spodního pole červeného 
a vrchního bílého, mezi něž jest vsunut modrý klín od žerdi  
do středu vlajky.

V době 2. světové války se k československé vlajce přihlá-
sila obě zahraniční odbojová centra, Londýn a Moskva. Pod 
německým nátlakem byla vytvořena vlajka Protektorátu 
Čechy a Morava, kterou tvořila trikolora: bílý, červený a modrý 
pruh. Tak byla odlišena od trikolory slovenské (bílý, modrý  
a červený pruh), která byla shodná s všeslovanskou trikolorou. 
„Výhody“ protek torát ní  v lajk y se pa radox ně  u ká za ly 
za Pražského povstání. Pokud nebyla k dispozici českosloven-
ská vlajka, povstalci odstranili spodní modrý pruh a vrátili  
se tak k starobylé české vlajce.

V roce 1945 byla obnovena tradiční československá vlajka. 
Předmětem sporu se stala při dělení Československa v  roce 
1992.  Ústavní zákon č. 542 z  25. listopadu 1992 stanovil,  
že Česká republika a Slovenská republika nesmějí užívat státní 
symboly České a Slovenské Federativní republiky. Česká ná-
rodní rada  se necítila těmito ustanoveními zavázána a uzáko-
nila vlajku v obvyklé podobě.

Zajímavou historii má i trikolora. V  původním návrhu 
měla mít podobu (od shora dolů) tří pruhů: bílého, modrého 
a červeného. Jinými slovy:  měla platit uznávaná slovanská  
 

t r ikolora , k terou pro Rusko zaved l již Petr Vel iký, 
k ter ý se inspiroval v Nizozemí za své cesty po Evropě. Při 
projednávání v parlamentu poslanec Viktor Dyk navrhl, aby 
bylo zvoleno pořadí  (shora) bílá, červená a dole modrá. Svůj ná-
vrh zdůvodňoval tím, že tak vedle sebe zůstanou barvy bílá  
a červená, které byly uznávanými barvami Čech a vlas-
teneckého hnutí. (Moje barva červená a bílá, Jan Neruda, Zpě-
vy páteční). Trikolora byla uzákoněna v  této podobě a platí  
dodnes.

Bylo by možno zakončit květnatými větami o vý-
znamu vlajky. Dnes ovšem hrozí vlajce nebezpečí nebo 
alespoň ohrožení. Nadšení sportovní fanoušci do bí-
lého pole rádi píší jména svých často zapadlých obcí. 
Takové excesy v  civilizovaných státech řeší zákony  
o ochraně státních symbolů. Podobný zákon nemáme a lokální 
patrioti se mohou zviditelňovat nerušeně dál.

Vlajka je však ohrožena i ze strany státních úřadů a insti-
tucí. Žijeme v  době, kdy starobylé symboly nahrazují loga. 
Sebestřední umělci pak mají možnost upravit vlajku podle 
své nálady. Nic proti výtvarné svobodě. Ale tato loga nutně  
rychle výtvarně zastarávají. Za pár let jsou vypsány nové sou-
těže, v y placeny nové honoráře a nat ištěny nové hla-
vičkové papíry. Užití či zneužití státního symbolu v rámci 
loga dělá z  vlajky ozdobu bez hlubšího významu. Chraňme 
proto vlajku jako symbol, který nás provázel v dobách dob-
rých i zlých. Krví zbrocené vlajky ze srpna 1968 jsou silným 
emocionálním symbolem. Libovolné změny národních sym-
bolů jsou porušením kontinuity. Oslabení kontinui-
ty a historické paměti je znamením nevzdělanosti, malosti  
a nedostatku hrdosti.

Ještě jeden současný snad i úsměvný paradox stojí za při-
pomenutí. Slabý stát nedokáže provést odstranění billboar-
dů z  blízkosti dálnic. Ponechme stranou podstatu sporu  
a připomeňme, že přelepení  zakázaných billboardů vlajkou  
je nezamýšleným, ale velmi symbolickým příspěvkem k jubileu  
1918-2018.

Tomáš KREJČÍK

Visí-li z budovy na žerdi šikmo, má být 
červený pruh blíže k budově.
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Jedno smutné výročí
V měsíci září jsme si vedle důležitého svátku Dne české stát-
nosti připomněli ještě jedno významné výročí, avšak již ne tak 
veselé. 29. září to bude přesně 80 let od uzavření Mnichovské 
dohody, která zpečetila osudy první Československé republiky. 
Ono osudné září bylo pro Československo vyvrcholením 
národnostní krize, kterou si neslo již od svého zrodu v  roce 
1918 (vlastně už od zrodu českého a německého vzájemně an-
tagonistického nacionalismu v 19. století).  Do budoucího státu 
se kromě třímilionové německé menšiny měla také vměstnat 
početná maďarská menšina na jihu Slovenska a Podkarpatské 
Rusi a navíc polské obyvatelstvo ve Slezském Záolží. Všechny 
tyto menšiny se pokusily o násilné odtrhnutí od republiky již 
při jejím vzniku. Tehdy však kromě rychlého a tvrdého zása-
hu naší tehdejší armády (složené v té době převážně z navrá-
tivších se legionářů) hrála ve prospěch jednotného Českoslo-
venska silná podpora vítězů první světové války. Tato podpora 
se měla stát klíčovou i při všech budoucích krizích. Jak se však 
ukázalo ve 30. letech 20. stol., tento předpoklad se nenaplnil. 
Bylo to způsobeno několika faktory – především strachem 
z  opakování hrůz z první světové války, některými chybami 

(např. vázání pomoci SSSR na pomoc ze strany Francouzů), 
které učinila sama československá diplomacie a v neposlední 
řadě geopolitickými úmysly velmocí, které se rozhodly repub-
liku obětovat v marné víře, že tím otevřou prostor pro válku  
Sovětského svazu s  nacistickým Německem. Československo  
se díky západní politice appeasementu postupně ocitalo ve stá-
le větší geografické izolaci, až nakonec po anšlusu Rakouska 
stálo jimi obklopeno zcela. Po nátlaku, který vyvíjeli Němci jak 
na území ČSR, tak z Říše, zasedli k  jednacímu stolu zástupci 
Anglie, Francie, Itálie a Německa. Náš velvyslanec stál za dveř-
mi a k jednání nebyl připuštěn. Nakonec bylo předloženo 21. 
září ultimátum, které požadovalo přijetí Mnichovské dohody, 
jinak ČSR zůstane samo a v případě obrany bude považováno 
za agresora. Před vidinou úplného zničení státu byla dohoda 
vládou ČSR přijata a o osm dní později, o půlnoci 29. září 1938 
podepsána. A tak podobně jako srpen 1968 je i září 1938 čer-
ným bodem v našich dějinách. 

Lze v  současné Evropě spatřit analogie k  tehdejší zářijové 
události? Příznačné pro vztahy mezi západní a východní Ev-
ropou bylo jak dnes, tak i v  minulosti lehké přehlížení Vý-

 ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

Britský premiér Neville Chamberlain se po příletu z Mnichova chlubí textem smlouvy: „Přivážím 
mír pro naši dobu.“. A dodal: „Za cenu obětování země ve středu Evropy, o níž ani nikdo neví, kde je.“.
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chodu Západem.* V  krizových situacích bývají často rady  
a postoje Východu přehlíženy a marginalizovány. A střízlivý 
postoj vycházející ze zkušenosti bývá považován za neochotu 
se dohodnout, za neochotu pomoci.

Ve Švédsku nedávno proběhly volby a stejně jako v  jiných 
zemích západní Evropy se i v tamních projevil skrývaný, ofici-
álně nepřipouštěný nacionalismus. Podobně tomu je v Němec-
ku, ve Francii či ve Velké Británii, kde dokonce situace vedla 
tak daleko, že se nyní dostala do procesu vystoupení z Evropské 
unie. Obecný vzestup nacionalismu v celé Evropě je důsledkem 
přehlížení národovectví, které již západní politici považovali 
za problém minulého století. Stejně jako před osmdesáti lety, 
i dnes Evropské velmoci přehlížejí racionální obavy svých vý-
chodních sousedů z  národnostních problémů, které mohou 
vzniknout při neasimilování části populace v  rámci jednoho 
národního státu. V současnosti nalezneme množství takových 
příkladů. Nejzřetelnější bylo například turecké referendum 
v roce 2017 o změně turecké ústavy, které z větší části rozhodli 
ve prospěch tureckého prezidenta Erdoğana právě Turci žijící 
za hranicemi Turecka. 

Východní část Evropské unie své národnostní problémy 
vyřešila po druhé světové válce. Strašná zkušenost s ní je stále 

Britský premiér Neville Chamberlain kdysi prohlásil, že „Něja-
ké Československo… ono sice stojí na stejných demokratických 
principech jako my, ale nemáme k němu takové vazby jako třeba  
k Belgii nebo Francii.“

hluboce zakořeněna v našem myšlení a postoj, jaký k našemu 
odporu vůči asimilaci cizích občanů zaujímají naši západní 
sousedé, je podobný jako před osmdesáti lety - přezíravý, deho-
nestující. Západní politici si – stejně jako tehdy – myslí, že prá-
vě oni jsou nositeli jediné pravdy bez ohledu na následky, které 
to přináší. Jak budou přistupovat ke svým východoevropským 
partnerům, když už nyní navrhují tzv. dvourychlostní Evropu; 
když už nyní nejsou schopni čelit vydírání ze strany Turecka? 

V celé Evropě jsou na vzestupu populistické (a často krajně 
pravicové) strany usilující „spasit“ své země před „hordami“ 
uprchlíků. Místo porozumění tomuto strachu a místo racio-
nálního přístupu, který by omezil schopnost těchto stran při-
lákat nové stoupence se setkáváme jen s  popouzením a od-
sudky. K vznícení tohoto sudu se střelným prachem už chybí 
jen pořádná ekonomická krize. Krátce řečeno, Evropa si pěs-
tuje a hýčká svou katastrofu a migrační krize je jen mírným 
vánkem, který se může ovšem stát osudným pro ještě mladé  
a ne zrovna pevné základy sjednocené unie. Takže připomínku 
výročí Mnichovské dohody můžeme zakončit obligátním citá-
tem amerického filosofa George Santayany: „Ti, kdo si nepa-
matují svou minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“ 

Barbora MICHLOVÁ,
doktorandka FF OU

Ztráta uzemí 
po Mnichovské dohodě


