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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
POKLADY EVROPSKÝCH GALERIÍ A MUZEÍ

Albertina — Vídeň
Vídeňská galerie Albertina je proslulá svou sbírkou grafiky,
která je jednou z největších na světě. Byla založena v roce 1776
vévodou Albertem Sasko‑Těšínským a jeho ženou Marií Kris‑
tinou, dcerou Marie Terezie, a nachází se ve stejnojmenném
paláci, který tvoří jihovýchodní konec Hofburgu.
Sbírky tvoří přibližně 50 000 kreseb, leptů a akvarelů a více
než 1,5 milionu rytin. Mezi autory najdeme Raffaela, Albrech‑
ta Dürera, Rembrandta, Leonarda da Vinciho, Michelange‑
la, Petera Paula Rubense, Pietera Brueghela, Paula Cézanna,
Gustava Klimta, Oskara Kokoschku nebo Egona Schieleho.
Velice významná je i sbírka fotografií.
Součástí sbírek jsou i obrazy. V roce 2007 věnovali manže‑
lé Batlinerovi galerii svou sbírku 200 olejomaleb představitelů
evropské moderny od Moneta, Cézanna, Picassa, Miróa, Cha‑
galla, Maleviče, Bacona a mnoha dalších. Obrazy tvoří část
stálé expozice Albertiny.
Budovu dnešní Albertiny daroval v roce 1794 císař Franti‑
šek II. vévodovi Albertovi Sasko‑Těšínskému, podle něhož byl

Albertina

Egon Schiele, Autoportrét (1910)

palác pojmenován. Roku 1802 byla dokončena přístavba no‑
vého reprezentačního křídla. Další velká adaptace proběhla
v letech 1822–1825. Při další větší úpravě v poslední třetině 19.
století získala Albertina fasádu, která odpovídá historizující‑
mu slohu sousední Ringstraße. Až do roku 1919 byla Albertina
majetkem Habsburků, poté byla vyvlastněna. Počátkem 90. let
20. století byla v důsledku velké rekonstrukce uzavřena a zpří‑
stupněna veřejnosti až v roce 2003.
Každý rok jsou v Albertině k vidění velkolepé výstavy, v roce
2019 bude galerie hostit reprezentativní výstavu Albrechta
Dürera.
Albertinu můžete z Ostravy navštívit v jednom dni, autobusových spojů je celá řada. Otevírací doba: pondělí až neděle
10.00–18.00, ve středu do 21 hodin! K prohlídce si můžete zapůjčit skvělého audioprůvodce v češtině!!!
Marek ZÁGORA,
absolvent FF OU
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Paul Cézanne, Statek v Normandii (asi 1885)

Edgar Degas, Dvě tanečnice (1905)

Gustav Klimt, portrét dámy
v plášti a s kloboukem, (1897–1898)

Claude Monet, Dům mezi růžemi (asi 1918)
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Akvarel Mladý zajíc (25,1 × 22,6 cm) z roku 1502 je nejzná‑
mější přírodní studií Albrechta Dürera. Je jisté, že autor ne‑
kreslil, resp. nemaloval živého zajíce. Aby ale dosáhl jeho ži‑
votnosti, namaloval mu do oka odrážející se okno s křížem,
což se objevuje na více jeho dílech. Tento prvek převzal Dürer
z nizozemského malířství.

Pieter Bruegel, Malíř a kupec (1565)

Raffael Santi, Hlava
apoštola(1519–1520)

Leonardo da Vinci, Studie
k Poslední večeři (asi 1495)

Michelangelo Buonarroti,
OplakáváníKrista (asi 1530)
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VĚDA A ŽIVOT NA
ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH
JAN LAZAR NA KUBÁNSKÉ UNIVERZITĚ MARTA ABREU
DE LAS VILLAS

„Je to nejkrásnější ostrov, jaký kdy lidské oči spatřily“ prohlásil
Kryštof Kolumbus, když v roce 1492 poprvé připlul k břehům
Kuby. A jeho slova mohu jen potvrdit. Ačkoliv jsem měl již
možnost navštívit mnoho různých zemí, Kuba jednoznačně
patří k nejkrásnějším koutům naší planety. Poprvé jsem na
Kubě pobýval v roce 2017 jako klasický turista, ale již tehdy
mi tato země zcela učarovala. Když profesor Zářický přišel po‑
prvé se svou vizí transatlantické spolupráce, byl jsem pověřen
navázáním spolupráce s Kanadou, avšak Kuba zůstávala ne‑
splněným snem.

Nicméně to jsem ještě netušil, že mi osud na cestu přivede
dvě profesorky významné kubánské univerzity, které budou
mít zájem o navázání mezinárodní spolupráce s Českou re‑
publikou. Stalo se tak hned v roce 2017 během mé letní stáže
na Univerzitě Liège v Belgii. Hned během úvodní hodiny si
vedle mne sedly dvě ženy, jejichž původ jsem nedokázal od‑
hadnout. Když se představily jako prof. Yuliet Gonzalazes
Madariaga (vedoucí katedry cizích jazyků filozofické fakulty)
a prof. Grisel Elina Morés Roja (vedoucí katedry románských
jazyků pedagogické fakulty), řekl jsem si, že tohle nemůže být
náhoda a ihned jsem s oběma profesorkami začal diskutovat
o možnosti transatlantické spolupráce. Obě sdílely mé nadšení
a pomalu jsme začali projednávat moji návštěvu na Kubě, kte‑
rá se nakonec uzskutečnila na přelomu září a října 2018.
Univerzita Marta Abreu de las Villas byla založena v roce
1948, ale pravidelná výuka zde začala v roce 1952, kdy byl po‑
staven nový univerzitní kampus, který se nachází na okraji
města Santa Clara (střední část Kuby). Univerzita je pojme‑
nována podle Marty Abreu, mecenášky a filantropky, která
výrazně podporovala kulturní a intelektuální dění v regionu
Santa Clara na přelomu 19. a 20. století. V současné době má
tato univerzita 15 394 studentů a ti mají možnost vzdělávat
se na 12 fakultách v 52 různých programech. Na univerzitě
také působí celkem 1 719 profesorů, kteří se zaměřují na výu‑
ku v různých oborech od techniky až po filologii. Moje před‑
nášky byly určeny především studentům humanitních

V okolí univerzity se nacházejí překrásné přírodní scenérie
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Jednání o spolupráci s vedením univerzity

a filologických oborů na filozofické a pedagogické fakultě.
Musím říci, že jsem byl velmi mile překvapen vysokou jazy‑
kovou úrovní studentů, kteří byli schopni plynule hovořit an‑
glicky a francouzsky. Udivilo mne to o to víc, když jsem viděl,
že se učí pouze ze starých knih, které byly vydány v minulém
století a vzhledem k politické situaci v zemi nemají příliš mož‑
ností cestovat a přicházet do kontaktu s rodilými mluvčími.
Po přednáškách následovalo setkání s děkany filozofické
a fedagogické fakulty. Během tohoto setkání byly nastíněny
možnosti další spolupráce a přípravy dalších společných pro‑
jektů. Pevně věřím, že navázaná spolupráce se bude i nadále
rozvíjet a naši zaměstnanci a studenti budou moci vyjet na
Kubu. Doufám také, že brzy budou podány i projekty, kte‑

Studenti mají možnost zrelaxovat se na
pláži, která je necelou hodinu jízdy od
univerzity
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Uzavření dohody s děkanem filozofické
fakulty pod sochou Marty Abreu

ré by umožnily příjezd kubánských kolegů na naši fakultu.
Vzhledem k tomu, že plat univerzitního profesora na Kubě je
asi 400 Kč, je realizace cesty pouze z jejich vlastních zdrojů
nereálná. Nicméně mne překvapilo, že Kubánci si na platové
podmínky nestěžují. Penězům nepřikládají takovou důležitost
a dokáží se radovat z každodenních maličkostí. Moje kubán‑
ská kolegyně to shrnula krásnými slovy: „Vím, že žiji v jednom
z nejkrásnějších koutů světa a i když si nemohu koupit, jak my
Kubánci říkáme, vymoženosti z jiného světa jako dotykový te‑
lefon, LCD televizi, moderní auto, neměnila bych“.

Setkání s pracovníky katedry románských jazyků
Všechna fota Jan Lazar
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PROGRAM VIA — NOVÁ MOŽNOST POZNÁVÁNÍ
ZAHRANIČNÍCH UNIVERZIT
Program VIA je určen studentům Ostravské univerzi‑
ty pro zahraniční studijní pobyt nebo praktickou stáž
v zemích mimo Erasmus+. Jedná se o jednosemes‑
trální pobyty na univerzitách v USA, Austrálii, Jižní
Koreji, Japonsku, Malajsii, Mexiku, Argentině, Brazí‑
lii, Peru a v dalších zemích mimo Evropskou unii.

Výzvy Programu VIA jsou vyhlašovány jednou
ročně na následující akademický rok, proto neváhej‑
te! Zapojte se již teď a obohaťte svůj studentský život
o novou a neocenitelnou zkušenost!

Přihlášky je možné podávat do 15. února 2019.
Více informací naleznete na Portále OU (Ostravská univerzita program VIA)
Redakce Listů

ČÍM ŽILA FILOZOFICKÁ FAKULTA
NA PŘELOMU ROKU 18/19
IVA MÁLKOVÁ — NOVÁ PROFESORKA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
Mezi šedesáti nově jmenovanými profesorkami a profesory
v prosinci 2018 měla Ostravská univerzita jen jednoho zástup‑
ce. O to víc je potěšující, že to byla právě reprezentantka Filo‑
zofické fakulty OU, doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., členka
Katedry české literatury a literární vědy a Centra regionálních
studií.
Iva Málková byla jmenována profesorkou pro obor Dějiny
novější české literatury na návrh vědecké rady Jihočeské uni‑
verzity v Českých Budějovicích, kde s přehledem absolvovala
své profesorské řízení. Je třeba poznamenat, že jihočeská filo‑
zofická fakulta je dnes všeobecně považována za elitní literár‑
něvědné pracoviště v ČR. Hodnotící komise ocenila nejen od‑

bornou činnost Ivy Málkové v oblasti moderní české literatury,
její literárněhistorické monografie, prestižní edice a početné
studie, ale i úspěšnou pedagogickou praxi. Jako její dlouho‑
letý kolega z katedry dodávám, že všem těmto aktivitám se
prof. Málková věnovala se soustavnou pozorností, přestože
zároveň obětovala množství času práci v nejrůznějších aka‑
demických orgánech a funkcích ve vedení fakulty a zejména
univerzity. Nejvyšší akademický titul převzala prof. Málková
18. 12. 2018 ve Velké aule pražského Karolina z rukou ministra
školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Blahopřejeme!

Ministr školstvi, ing. Robert Plaga, předává Ivě Málkové jmenování
univerzitní profesorkou

Zasloužený odpočinek v Jeseníkách...

Jan MALURA
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MŮJ „ERASMOVSKÝ” POBYT

Úzké středověké uličky Tallinu

Hlavní náměstí v historickém centru Tallinu Bašty jako součást středověkého opevnění Tallinu

„Is it her? Has the Czech girl arrived? It’s just the right time for her
to arrive! I am making waffles!“ (Je to ona? Dorazila ta Češka?
Právě včas! Dělám vafle!)
Těmito slovy mne vítala má nová spolubydlící v bytě na
kolejích Tallinnské univerzity, kde jsem trávila semestrální
studijní pobyt v rámci programu Erasmus +. Už po její první
větě jsem si svou spolubydlící zamilovala (ostatně kdo jiný by
měl zvládat perfektní přípravu vaflí než čistokrevná Nizozem‑
ka). Ve chvíli, kdy jsem se se svým obrovským kufrem a tunou
příručních zavazadel vsoukala do dveří, se z jednoho z pokojů
vyřítily tři další dívky, které se mi začaly představovat. V této
fázi jsem pochytila jen jejich národnosti – Němka, Francouz‑
ka a Tchajwanka. Taková různorodost, a to jsem se ještě ani
neshledala s pánskou částí buňky. No nic, vybalím a půjdu se
představit mužům.
„J*der, país de mier*a!“ Zamračím se. Slyším další povědo‑
mý jazyk – nebo spíše jeho rychlou, sotva srozumitelnou ver‑
zi. Španělština. Překladu této Španěly velmi často využívané
fráze se raději zdržím – není hoden akademického časopisu.
Než však stihnu přijít s obdobně rychlou a nesrozumitelnou
odpovědí, je španělské části obyvatelstva bytu nizozemskou
částí anglicky dáno suché ultimátum – přestat nadávat v rod‑
ném jazyce nebo okamžitě opustit místnost. Přirozená hrdost
Španělovi nedovoluje než zvolit druhou možnost. V momen‑
tě, kdy zvědavě nakukuji do kuchyně, se ozývá zvuk nárazu
ocele o nerez (to jak Španěl nasupeně odhazuje nůž do dřezu),
následné rychlé dupání (to když opouští místnost) a bouchnutí
dveří (aby zdůraznil svůj úhel pohledu na ultimáta Seveřanů).
Mužskou část bytu obýval vedle Španěla také Lotyš, Němec
a Palestinec. Kulturní rozdíly mezi námi byly sotva zanedba‑
telné – nevěřili byste například, jak efektivně dokáže hromada
talířů ve dřezu z vždy chladnokrevných Tchajwanců udělat
řvoucí monstra rozhazující rukama ve stylu, za který by se
nemuseli stydět ani Italové. Zhruba dvakrát za pobyt eska‑

lovaly naše politické, kulturní a sociální neshody v regulérní,
hlučnou výměnu názorů. Pak jsem hledala útočiště u českých
a slovenských přátel v bytě naproti. Je dobré, když kolem
sebe máte Čechy a Slováky. V první fázi si můžete nalhávat,
že se krajanům budete vyhýbat, protože se neúčastníte Eras‑
mu, abyste mluvili česky. Tento názor však po měsíci či dvou
vysublimuje a Vám se začne stýskat po mateřštině, ale také
po českém humoru, způsobu smýšlení a po sebemenších de‑
tailech, narážkách a vtípcích, které dokážou ocenit jen a jen
obyvatelé Česka a Slovenska.
Troufám si tedy říci, že jednou z mnoha věcí, kterým Vás
Erasmus zaručeně naučí, je tolerance. Bez té se totiž, při spo‑
lužití s devíti lidmi z různých kulturních zázemí neobejdete.
Rozhodnete‑li se pro ubytování na kolejích, musíte se připravit
na ztrátu soukromí. Nikdy nebudete doma sami.
Tallinnská univerzita je špičkovou institucí, vzdělávací sys‑
tém je na vysoké úrovni, je srovnatelný s tím naším. Zvyknout
si na tamní způsob výuky je pro našince velmi snadné. Nic
Vám nedají zadarmo, ale vše se dá zvládnout. Jedinou nevý‑
hodou snad může být skutečnost, že semestr v Estonsku za‑
číná již začátkem září. Většinu zahraničních studentů přilá‑
ká tzv. BFM – Baltic Film, Media, Arts and Communication
School. Téměř každý student si přeje zapsat si alespoň jeden
předmět na této prestižní fakultě, avšak díky striktně limito‑
vaným počtům míst se to valné většině nepodaří.
Co se filologie týká, mnoho studentů si Estonsko volí kvůli
široké paletě předmětů rusistiky. Běžně se tu setkáte s Italy,
Turky, Nigerijci či Brazilci, jejichž hlavním oborem je ruský ja‑
zyk. Není divu – 25 % obyvatelstva Estonska tvoří Rusové; více
než 15 % estonských dětí vyrůstá v bilingvním prostředí. Do
pádu Sovětského svazu bylo Estonsko jeho součástí. Estonci
sami nepohlížejí na Rusy pozitivně. Jazyku „okupantů“ se brá‑
ní seč mohou – primárním reflexem při komunikaci s cizinci
je pro ně angličtina, až když si neví rady, přichází na řadu
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Předčasná štědrovečerní večeře na kolejích tallinské univerzity

Hlavní budova tallinské univerzity

ruština. Přesto se tu s ruštinou setkáte každý den – v super‑
marketech, autobusech a tramvajích. Hůře placené pracovní
pozice zastávají zejména Rusové.
Estonci, jak o sobě sami s humorem tvrdí, jsou výřečnější
verzí Finů. Spojuje je nejen ugrofinský původ jejich jazyků,
ale též vášeň ke kávě a stoický přístup ke každodenním situ‑
acím. Málokdy uvidíte Estonce s úsměvem na tváři (estonský
úsměv odpovídá našemu svěšení koutků) a ještě méně často se
na veřejnosti zvýší hlas. O víkendu do Tallinu přijíždí stovky
Finů, a to primárně za zábavou. Ceny v Estonsku, ačkoli se
nám mohou zdát vysoké, jsou podstatně nižší nežli ceny ve
Finsku. Není tedy divu, že Finové raději volí dvouhodinovou
cestu trajektem přes Finský záliv.
Městskou hromadnou dopravu mohou osoby s estonským
občanstvím (a tudíž i účastníci Erasmu, pocházející ze zemí

EU) využívat zdarma. Populismus? Možná. Estonci se však
přes tento aspekt dokázali přenést a MHD se (minimálně
v Tallinu) těší obrovské oblibě. Věděli jste, že v Tallinu jezdí
české tramvaje? Dva z celkových tří modelů, využívaných
tamním dopravním podnikem, byly vyrobeny v Praze.
Co mi tedy Erasmus dal? V prvé řadě partu skvělých kamarádů napříč celým světem. Erasmus mě rozmluvil. Získala
jsem zkušenosti s pobytem v zemi, kde jsem byla odkázána jen
na angličtinu (jelikož rusky ani estonsky bohužel nehovořím).
Je velmi pravděpodobné, že si procvičíte také svůj druhý a třetí
jazyk – pro mne to byla španělština a francouzština. Dostala
jsem lekci samostatnosti a otevřela jsem se možnostem cestování za studiem.
Soňa MESSARI,
studentka historie

ODBORNÁ TRANSLATOLOGICKÁ
EXKURZE KATEDRY
GERMANISTIKY 2018
Ve dnech 2. až 4. prosince 2018 uspořádala katedra germanisti‑
ky opět odbornou tranlatologickou exkurzi do Vídně. V rámci
tohoto výjezdu navštívilo 10 studentek navazujícího magister‑
ského studijního programu Němčina pro překladatelskou praxi
hlavní město Rakouska, kde jsme absolvovali bohatý program
zaměřený na praktický trénink tlumočnických kompeten‑
cí. Nejprve se uskutečnila domluvená tlumočená prohlídka
Radnice města Vídeň, při které našim studentkám jejich práci
a převedení všech informací z němčiny do češtiny ulehčila ko‑
operativní průvodkyně, a ve spojení s dobrou přípravou před
samotným výkonem dopadl výsledek na jedničku. Dozvědě‑
li jsme se mimo jiné, jak probíhá první rekonstrukce budovy
radnice po 130 letech, že se na střeše této novorenesanční stav‑
by chovají včely, a také jsme na vlastní oči mohli vidět zasedá‑
ní studentského parlamentu v hlavním jednacím sále vídeňské
radnice. Následně jsme se zúčastnili společné výuky simultán‑
ního tlumočení českých a rakouských studentů na Zentrum
für Translationswissenschaft Vídeňské univerzity pod ve‑

Společná fotografie celé skupiny po tlumočení v Radnici města Vídně

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity					

Tlumočení v prostorách Radnice města Vídně

dením Mgr. Ladislavy Baxant‑Cejnar. Studentky z obou zemí
simultánně tlumočily připravené prezentace středních škol
a také odborné příspěvky na téma „uvedení nového mobilní‑
ho telefonu na trh“ a nebo „představení funkcí 3-D tiskárny“.
Došlo i na tlumočené povídání o vánočních trzích ve Vídni
a na představení Institutu germanistiky Vídeňské univerzity – opět v německém originále tlumočeném do češtiny. Bo‑
hatý program odborné translatologické exkurze zakončilo
tlumočení komentované prohlídky v Muzeu vojenské historie
(Heeresgeschichtliches Museum), která byla skutečnou výzvou.
Nadšený a neskutečně zapálený pan průvodce nejenže mluvil
extrémně rychle, ale když viděl zájem našich studentek o mo‑
derní historii Rakouska, přidával další a další informace. Ze‑
jména převod jeho obsáhlých komentářů historických map, na
kterých byly zobrazeny jednotlivé bitvy první světové války,
byl pro ostravské germanistky velkou zkouškou. Tlumočení
v muzeu ukázalo, že je třeba trénovat různé tlumočnické
strategie, jako je například segmentace, komprimace a generalizace, přičemž je třeba mít na paměti, že jsou a budou
i takové aspekty tlumočnické práce, na které se dá připravit
jen v omezené míře – například na vysoké tempo řečníka a až
extrémní informační nasycenost projevu. Nicméně nejen při
tlumočení platí staré přísloví: těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
Naše exkurze byla především zaměřená na praktický nácvik
tlumočení, ale zbyl i prostor na prohlídku krásně vyzdobené
vánoční Vídně, ochutnávku místního skvělého punče a také
na zážitek z nefalšované kavárenské kultury. Za finanční pod‑
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Tlumočení prohlídky Muzea vojenské historie

Společná výuka českých a rakouských studentů v Translatologickém
centru Vídeňské univerzity

poru naší exkurze děkujeme Filozofické fakultě Ostravské uni‑
verzity a také Magistrátu města Vídně, odboru pro evropské
a mezinárodní záležitosti. Bez jejich přispění bychom exkurzi
nemohli realizovat v takovém rozsahu a s tak bohatým progra‑
mem. Děkujeme tímto také všem studentkám, které se odbor‑
né tranlatologické exkurze zúčastnily – nelze než vyzdvihnout
dobrou připravenost, dochvilnost a také nadšený a proaktivní
přístup k tlumočení.
Text a foto: Mgr. Milan PIŠL

ČESKO-POLSKÉ MONETÁRNÍ VZTAHY
Mezinárodní konference Kutná Hora (8.–9. 11. 2018)
V roce 2015 začala Filozofická fakulta OU spolu s Nada‑
cí Silva Rerum Polonarum, Akademií im. Jana Długosze
v Częnstochowe a Ministerstvem kultury a národního dědic‑
tví Polské republiky participovat na projektu Stopami Poláků ve střední Evropě, jehož ústředním tématem je sledování
kulturních a společenských stop polského etnika v českých
zemích a rakouském (českém) Slezsku. Již po čtyři roky se
zástupci univerzit pravidelně setkávají na tematických kon‑

ferencích, kdy po Petrovicích, Vranově a Telči přišla letos na
řadu tematicky vhodná Kutná Hora.
Konferenci zahájil prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., ředitel
Centra pro hospodářské a sociální dějiny při OU. Na úvod‑
ní slova navázal Dr. Krzysztof Czajkowski, předseda Nadace
Silva Returm Polonium a vše uzavřel poradce ministra kultu‑
ry Polské Republiky Michal Michalski.
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Dalšího hostitele, Univerzitu Pardubice, která poskytla nád‑
herně zrekonstruovaný Dačického dům v Kutné Hoře, zastou‑
pil svým uvítacím příspěvkem doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.,
proděkan FF UPa.
Na konferenci prezentovalo a své práce zveřejnilo sedm od‑
borníků z řad univerzitních profesorů, doktorů, vedoucích
numismatických muzeálních sbírek a doktorandů. Naši Filo‑
zofickou fakultu Ostravské univerzity reprezentoval, kromě
již zmíněného prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D., rovněž pan
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., který vystoupil s přednáškou:
„Merkantilismus a tolarové období“.
Po přestávce byla slavnostně představená publikace: Polské
mince, medaile a papírová platidla z muzeálních sbírek Moravského zemského muzea a Slezského zemského muzea, zú‑
častněných autorů Mgr. Dagmar Grossmannové, Ph.D., dále
Mgr. Ilony Matejko‑Peterka, Ph.D., a Mgr. Dagmar Kašparové.
Konference vyvrcholila vernisáží výstavy pod názvem ČeskoPolská mincovní inspirace, která byla nainstalovaná ve vstup‑
ní arkádě Dačického domu a které se kromě všech výše jmeno‑

LISTY filozofické fakulty Ostravské univerzity

vaných zúčastnil děkan FF Univerzity Pardubice prof. PhDr.
Karel Rýdl, CSc.
Většina účastníků konference patří mezi numismatické
odborníky, proto byla na následující den připravena návštěva
České mincovny v Jablonci nad Nisou. Proběhla prohlídka
tvůrčích dílen a vyhrazených prostor střežených bankovní
policií, kde se realizuje ražba, balení a dočasné skladování
oběžných mincí ČR. Právě zde měli možnost naši historici na
okamžik zachytit budoucnost v podobě dvacetikorunové min‑
ce s datací 2019, která byla v době návštěvy ražena. Mincovnou
prováděl Ing. Stanislav Bachtík, výrobní ředitel, a Ing. Josef
Pazour, technolog výroby. Na závěr prohlídky umožnilo ve‑
dení ČM navštívit depozitář, který obsahuje vše, co jablonecká
mincovna zrealizovala za čtvrtstoletí své existence.
Tento prestižní projekt, který stále pokračuje, je financova‑
ný grantem Ministerstva kultury a národního dědictví Polské
republiky a je jmenovitě uveden v českopolské mezivládní do‑
hodě o spolupráci.
Text a fota: Petr MAĎA,student KDU FF OU

OPUSTILI NÁS V ROCE 2018
Rok 2018 je již nenávratně za námi a tak vzpomeňme na naše kolegy, kteří nás v uplynulém
roce bohužel navždy opustili. I přesto, že již nejsou mezi námi, zůstávají v našich vzpomínkách. Pojďme si je připomenout.
Po těžké nemoci skonal 25. června ve věku 75 let pan PhDr. Ivan Stupek, CSc.,
uznávaný odborník v oboru germánské literatury.
Ivan Stupek se podílel na vzniku a úspěšném rozvoji ostravské germanistiky.
Jeho profesní dráha byla od roku 1989 spjata s katedrou lektorských jazyků
a katedrou angloamerických a germanistických studií na tehdejší Pedagogické
fakultě v Ostravě, po založení Ostravské univerzity v roce 1991 působil až do
roku 2014 na katedře germanistiky její Filozofické fakulty. Zde přednášel a vedl
semináře mimo jiné k dějinám německy psané literatury, ve výzkumu se speci‑
alizoval především na německy píšící autory ze severní Moravy a Slezska. Jeho
odborné zaměření a dlouholeté zkušenosti v pedagogické a vědecko‑výzkumné
oblasti byly zárukou kvalitní přípravy studentů v oblasti německé literatury,
pomohl tak vychovat celou generaci mladých germanistů.
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21. listopadu nás náhle opustila ve věku 73 let paní Štěpánka Jaskulová, dlouho‑
letá sekretářka a dobrá duše katedry českého jazyka Filozofické fakulty OU, která
tento post zastávala v letech 1992 až 2008.
Svými profesními zkušenostmi, lidskou moudrostí a empatií přispívala k tvo‑
řivé a klidné atmosféře jak mezi pedagogy, tak mezi studenty tohoto pracoviště.
Štěpánka Jaskulová byla nejen špičkovou sekretářkou, ale také velmi oblíbenou
kolegyní, která poznatky ze své dlouholeté praxe ochotně předávala svým spolu‑
pracovnicím na ostatních katedrách naší fakulty.
Jana BOLKOVÁ

„Kdo v srdcích žije – neumírá“

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE HISTORIE 2018
Jako v každém roce, také v tom minulém se v závěru zimní‑
ho semestru na katedře historie uskutečnilo fakultní kolo
studentské vědecké konference. Tato akce tradičně poskytuje
účastníkům z řad studentů příležitost vyzkoušet si prezenta‑
ci své práce před kolegy i pedagogy a načerpat z následných
diskusí podněty pro další práci. V pondělí 10. prosince 2018
se tak v banketní místnosti filozofické fakulty sešlo šest stu‑
dentů, aby představili výsledky své práce přítomným členům
katedry historie i dalším zájemcům z řad svých kolegů. Vy‑
stupující nabídli posluchačům vlastní pohled na pestrou škálu
dílčích témat spojených s dějinami (nejen) českých zemí od
předbělohorské éry až po dobu nedávno minulou. Hned dva
příspěvky zaměřené na nejstarší období směřovaly do oblas‑
ti hospodářských dějin. Daniel Jeziorek seznámil přítomné
s otázkou, jak městská rada Moravské Ostravy na sklonku 16.
a v 17. století spravovala majetek místních sirotků, zatímco
Marcel Černý představil detailní analýzu hospodaření jezuit‑
ské koleje v Opavě v 18. století. Veronika Hudcová následně
věnovala pozornost reflexi významných politických událostí
v Rusku v letech 1894–1918, kterou na svých stránkách po‑
skytoval soudobý ostravský sociálnědemokratický deník Duch

času. Prostředí levicové politiky na Ostravsku v první polovi‑
ně 20. století byl věnován i biograficky pojatý příspěvek Jiřího
Sochorka, v němž se autor zaměřil na osobnost horníka a ná‑
sledně odborového funkcionáře, novináře, redaktora a politi‑
ka Josefa Šavla. Do oblasti dějin techniky přítomné zavedlo
vystoupení Lukáše Patery pojednávající o technologickém
vývoji, výstavbě a provozu nákladních lanovek v báňských
oblastech slovenských regionů Spiše a Gemeru v časovém
horizontu od 80. let 19. století do 70. let 20. století. Konečně
Jindřich Martínek seznámil přítomné s hlavními aspekty vý‑
voje Otrokovic ve dvou desetiletích po komunistickém puči
(1948–1968). Všechny přednesené příspěvky vzbudily živou
diskusi, v níž vedle doplňujících dotazů nechyběly ani cenné
připomínky k heuristickým, koncepčním a metodologickým
aspektům prezentovaných prací. Závěr konference byl jako
obvykle spojen s výběrem účastníka celostátní studentské vědecké konference Historie 2019. Na této akci, která se v dubnu
letošního roku uskuteční na Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně, bude naši katedru reprezentovat se svou
prací pan Jiří Sochorek.
Pavel Pumpr

TRADIČNÍ SLAVISTICKÁ EXKURZE DO PRAHY
V prosinci 2018 jsem se již potřetí zúčastnila Slavistické exkurze do Prahy, organizované doc. Vorlem a Dr. Jelínkem.
Naše exkurze začala ve Slovanském ústavu, kde jsme vy‑
slechli dvě zajímavé přednášky: První, PhDr. Ivety Krejčířové,
byla věnována obecné problematice rusko‑české lexikografie
a představení rusko‑české elektronické slovníkové databáze,
na níž paní doktorka pracuje.
Druhá přednáška – proslovila ji PhDr. Dana Hašková –
byla věnována tématu ruské emigrace v meziválečném Čes‑
koslovensku. Svůj výklad doplňovala autorka zajímavostmi ze
svých osobních setkání s emigranty.
Po přednáškovém cyklu jsme navštívili Olšanské hřbitovy,
kde jsme vyslechli výklad Dr. Jelínka o významných pohřbe‑
ných ruských emigrantech a prohlédli si jejich hrobky. Ještě
jsme si stačili prohlédnout nevelký pravoslavný chrám

Národní knihovna v Praze (Klementinum)
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Zesnutí přesvaté Bohorodice a už jsme spěchali na Nový
židovský hřbitov, kde nám členové katedry podali informa‑
ce o pohřbených spisovatelích Franzi Kafkovi, Otovi Pavlovi,
Jiřím Ortenovi a Arnoštu Lustigovi.
Zbytek dne jsme věnovali návštěvě vánočních trhů na Staro‑
městském náměstí. Odtud jsme se zastavili „na jedno“ v pivovaru U Fleků (ještě nikdy jsem tam nebyla a tamní atmosféra
mě naprosto uchvátila)
Čtvrteční dopoledne bylo věnováno návštěvě Národní
knihovny ČR, kde nás její pracovníci seznámili se všemi služ‑
bami poskytovanými návštěvníkům, a s fascinující historií,
která se váže k Národní knihovně. Prohlédli jsme si prostory
budovy a nakonec se přesunuli do Slovanské knihovny, kde
nám paní průvodkyně podala řadu zajímavých informací, ne‑
chala nás nahlédnout do starých tiskovin a ukázala nám, jak
lze pracovat s online katalogem NK ČR.
Na exkurzi vzpomínám moc ráda, a bude
‑li se konat
i v příštím roce, udělám vše pro to, abych se jí mohla zúčastnit.
Lenka KUBEČKOVÁ
studentka FF

Kaple na Olšabských hřbitovech

POCHVALA VŽDY POTĚŠÍ
Vážená a milá redakce Listů,
děkuji za krásné prosincové číslo Listů. Dovoluji si připojit se ke krásnému hodnocení z úst novinářky. Listy jsou
skvělé. Přeji Vám krásné sváteční dny vánoční a vše dobré
v novém roce.
Srdečně Pavla ZAJÍCOVÁ

Milá redakce, Listy se Vám povedly, moc.

Ondřej Kopa,
Česká televize Praha

Z NEJNOVĚJŠÍCH PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
Eva Hahnová. Češi o Češích. Dnešní spory o dějiny. Academia,
2018, 268 s.
Kniha odhaluje kořeny českého národního sebemrskačství,
hanlivé stereotypy a obavy o identitu. A otevírá cestu k pocho‑
pení, že Češi jsou obyčejným národem s rozmanitými tradicemi.
Stein Ringen. Perfektní diktatura: Čína ve 21. století. Academia,
2018, 268 s.
Čína není jen ekonomický obr, ale také moderní diktatura,
jaká nemá v dějinách obdoby: je úspěšná a elegantní, a vůbec
nevypadá jako diktatura. Autor, oxfordský politolog, však
nahlíží pod povrch čínské společnosti – a varuje před tím, co
tam vidí.
Michal Přibáň a kolektiv. Český literární samizdat 1949–1989.
Academia, 2018, 616 s.
Více než 300 podrobných hesel samizdatových edic, časo‑

pisů a sborníků, jejichž vydávání bylo spontánní reakcí uml‑
čených tvůrců na omezování svobody uměleckého projevu
v období komunistického režimu. Autoři z Ústavu pro českou
literaturu AV ČR ve spolupráci s knihovnou Libri prohibiti
shromáždili mnoho dosud neznámých údajů o řadě lokálních
edic a časopisů, které se věnovaly literární tvorbě a její reflexi.
Stanislav Komárek. Cestovní eseje z let 1991–2008. Academia,
2018, 449 s.
Biolog a filosof Stanislav Komárek je také zdatný cestovatel
a pozorovatel poměrů mezi Západem a Východem. Čtenáři,
kteří si oblíbili Komárka esejistu, si mohou ověřit, které z po‑
střehů či chmurných předpovědí bystrého autora se mezitím
naplnily.
Vladimír ŠILER
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ZVEME NA VÝSTAVU!

ZE ŽIVOTA NAŠICH
ABSOLVENTŮ
Bc. David Tichý, DiS., před deseti lety absolvoval na naší fakultě
obor Management v neziskovém sektoru. Nyní působí jako ředitel
Krizového centra Ostrava. Centrum poskytuje okamžitou terapeutickou
a psychosociální pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi, zejména
v důsledku nenadálé traumatizující události. Pracovníci centra vyjíždějí
často s policisty, hasiči a záchranáři a poskytují psychosociální podporu
obětem nehod nebo kriminálních činů. Krizové centrum rovněž zajišťuje
i dlouhodobou péči, ambulantní i pobytovou, o lidi, kteří se ocitli
v obtížné životní situaci, kterou sami nezvládají. Centrum je neziskovka
a služby poskytuje bezplatně. Ale spolupracuje s profesionálními
psychology a sociálními pracovníky.
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Ptáme se tedy Davida Tichého, jak se k takové šlechetné práci
dostal a nakolik je při ní důležité vysokoškolské vzdělání.

V čem spočívá práce šéfa? Opravdu řídíte lidi a akce? Nebo jste
jen zavalen papíry?

Už během studia jsem pracoval v Charitě, ale přešel jsem do
Krizového centra, které se tehdy teprve rozvíjelo. Studium mi
pomáhalo lépe se orientovat ve službě, dotačním řízení, mana‑
žerských dovednostech.

V našem spolku je to různorodé. Na mé pozici jsem zodpo‑
vědný za chod organizace. Že je na výplaty, nájem, teplo apod.
Také se zabývám personálními věcmi. Máme 11 pracovníků
na HPP a několik externích spolupracovníků. Na část úvazku
jsem stále v přímé práci s klienty, ale je pravda, že papírů a na‑
řízení je stále více.

Obor Management v neziskovém sektoru už na naší fakultě
zaniknul. Je to škoda? Je zapotřebí takového studia?
Myslím si, že škoda to je. Není mnoho oborů, které se ori‑
entují na řízení, chod neziskových organizací. Samozřejmě vý‑
sledkem studia není, že si sednu na místo ředitele organizace.
Na některé pozice je dobré dozrát.
Musíme také rozlišovat neziskovku, která vznikla s poslá‑
ním např. pomáhat udržet zeleň v okolí a je tam pár zapále‑
ných lidí, a neziskovku anebo charitu, která provozuje několik
sociálních služeb, má několik středisek nebo několik desítek
zaměstnanců. U těch by požadavek na vysokoškolské vzdělání
dle mého názoru od určitých pozic (střední management) měl
být jedním z nepodkročitelných kritérií. Přispívá k profesio‑
nalizaci organizace. Na některé odborné pozice musíte už od
vzniku zákona o sociálních službách v roce 2006 mít vysoko‑
školsky vzdělané pracovníky.
Ale někteří pracovníci jsou pak „přestudovaní“. Třeba zdravotní sestry už nyní zase nemusejí mít bakalářský titul. Policie
přijímá absolventy různých oborů a ty si pak přeškolí.
Máte pravdu, znám několik kolegů, kteří mají hodně titu‑
lů a pracují na pozicích pracovníka v přímé péči s klientem.
Ale myslím si, že je to hodně na osobnostní výbavě každého.
Ohledně zdravotních sester mám názor, že se musíme dívat,
na jakých pozicích a s jakými kompetencemi pracují. Určitě je
jiné být sestra na interně a být sestra jako součást odborného
paliativního týmu.
Policie má vlastní systém přípravy.
Co Vám dalo studium na naší fakultě? Bylo přiměřené požadavkům praxe?
Větší rozhled, nové informace. Asi jiné je začít studium v 19
nebo 28 letech. Zkušenosti z praxe jsem už nějaké měl a na
fakultě jsem je rozvíjel, konfrontoval.
Vzpomínáte na studijní léta v dobrém?
Ano. Rád se vzdělávám, učím se něco nového a akademická
půda je místo, kam se časem chci vrátit.
Terénní práce vašeho centra vypadá docela dobrodružně. Jakou kvalifikaci musejí mít psychologové a sociální pracovníci,
kteří zasahují v tak vypjatých situacích?
Dle zákona 108/2006 sb. musí mít nově příchozí nejméně
vyšší odborné vzdělání. Ale kromě toho je pro nás důležité,
zda má pracovník výcvik v krizové intervenci, případně psy‑
choterapeutický výcvik. Ale není to jen o vzdělání. Pracovník
musí mít pro tento typ práce předpoklady. Práce s traumatem,
bezmocí druhého člověka se dotýká i vás a musíte být schopen
s tím pracovat. I já sám jsem za 13 let v krizovém centru prošel
vývojem a změnou.

Jak těžké je získávat dotace na provoz centra?
Základ práce mé a mé zástupkyně je psaní a shánění dotací,
grantů, jednání s úřady. A pak na konci zase vše do koruny
dobře vyúčtovat, prokázat potřebnost a splnění cílů. Tím, že
jsme registrovaná sociální služba, tak získáváme větší část pro‑
středků ze státního rozpočtu. A to pomocí dotací přes Krajský
úřad. Více než 25 % získáváme od statutárního města Ostrava.
Pak od jiných měst, městských částí v kraji. Máme celokraj‑
skou působnost služby, hlavně terénní. Velice si vážíme podpo‑
ry všech, jen tak můžeme profesionálně a efektivně pomáhat
lidem v krizi.
Při některých tragických událostech organizujete i určité
rituály, které mají pomoci lidem snáze zvládnout emočně
vypjatou situaci. Jak to funguje?
Po událostech většího rozsahu se podílíme na pomoci nebo
jsme v roli koordinátora psychosociální pomoci. V prvním sle‑
du to zařizují složky integrovaného záchranného systému, po
několika dnech to přebíráme my a další organizace. Posled‑
ní větší událost byla v roce 2013 po výbuchu ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Na první ekumenické bohoslužbě po 3 týdnech
bylo odhadem tisíc lidí. Bylo to o společném sdílení smutku
i naděje. Možnosti zavzpomínat, zapálit svíčku. Ukázat po‑
zůstalým a zasaženým, že se nezapomnělo. A po roce to byla
spíše reflexe, posílení toho, co se už podařilo. Rituály jsou ve‑
lice důležité pro jedince i komunity. Pomáhají v přechodu, ve
změně. Pro mě jsou to důležitá zastavení, dávají naději.
Pane řediteli, přejeme Vám i vašim pracovníkům šťastnou kombinaci profesionality, psychických sil a otevřeného srdce – a štědré
donátory!
Otázky kladl a za odpovědi děkuje
Vladimír ŠILER
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CESTOVATELSKÉ ČRTY
METROPOLE DUŠE – JAKARTA
Filosof poznává města na vlastní kůži

Předměstí Jakarty

Jáva představuje nejvíce obydlený ostrov na této planetě. Více
než kdy jindy je to poznat během období ramadánu, kdy lidé
z velkých měst cestují za svými rodiči na venkov. Ostatní cestovatelé mě proto od cesty zrazovali, já vím ale svoje.
Osobně považuji ramadán za nejvhodnější období na ces‑
ty do muslimských zemí. Korán v sobě totiž obsahuje určitý
rozpor. Na jedné straně se muslimové musí po dobu několika
týdnů od rána do večera postit. Zároveň se ale musí proměnit
v dobrého hostitele. Kdo nikoho o ramadánu pořádně nepo‑
hostí, ten si nemůže říkat dobrý muslim. Jenže koho pohostit,
když musí všichni do noci hladovět?! V tom vstupuji na scénu
já. Od rána do večera se na mě valí domácí cukrovinky, grilo‑
vaná masa a ovocné koktejly (do kterých si někdy tajně přidám
kapku rumu). Zatímco se kolem mě potácí vyhladovělé dehyd‑
rované trosky, já pokaždé přiberu aspoň pět kilo.
Do Jakarty se vracím po dvoudenním výletě na venkov.
Cesta autobusem je úmorně dlouhá a na pár hodin usínám.
Probouzím se celý rozlámaný, chci si promnout oči, když mi
v pravé ruce přistane tácek se sušenkami. „Upekla je mamin‑
ka,“ vysvětluje muž sedící vedle mě. Zvednu druhou ruku na
znamení protestu, ale muž mi do ní vrazí sladký černý čaj.

Ostatní cestující mě dychtivě pozorují, jak rozespale usrkávám
tmavou tekutinu, a gratulují muži k rafinovanému způsobu,
kterým přelstil jistě upejpavého cizince.
Zítra propukne největší muslimský svátek a většina lidí je
doma s rodinou, podobně jako u nás na Štědrý den. Pro těch
pár osamělců připravil hotel dárek. Krásnou krabičku s ruční
rytinou arabesek a tradičními pokrmy uvnitř. Jen pro mě nic
nemají. To je mi teda pořádek, zabručím nespokojeně, když
vstupuji do dveří pokoje. Za chvíli někdo zazvoní. Vystoupím
ze dveří, ale dotyčný je pryč. Najednou uvidím, že jsem také
dostal svůj dárek. Hotel mi přivezl z místního McDonalds
dvojitý burger s hranolkami a připravil černou kávu s obřím
kopcem šlehačky navrchu. Jak jinak také pohostit muže ze Zá‑
padu, že…
Na příští den se pod jakousi záminkou vydám do přeplně‑
ného supermarketu. Za normálních okolností davy nesnáším.
Jenže na Jávě mi nejenom nevadí, nýbrž jsem se přistihl, že za‑
plněná místa vyhledávám. Rád jsem se začal ztrácet v teple lid‑
ských těl a všudypřítomném švitoření. Nebyl jsem už více je‑
dincem, jako spíše součástí obřího tvora tisíce tváří a končetin.
Brzy jsem se přestával prodírat davem za svým vytčeným
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cílem a nechal vybrat nás, kam půjdu na večeři nebo kde si
koupím tričko. Všechno bylo slaďoučké a hladké. Někdy do‑
slova, protože spolu s hernami, útulnými restauracemi, parky
a kavárnami našel člověk nepřeberné množství sladkostí.
Našli snad obyvatelé velké ostrovní říše nějaké tajemství
jinak skryté člověku? Nějaké požehnání shůry, které by jim
umožnilo vidět svět jako dobré místo? Nebo snad tajný svitek,
který si předávají rodiny z generace na generaci? Tak rád bych
tomu věřil, ale nemohu.
Indonésie má skutečně mnoho tajemství skrytých před zra‑
ky světa. Jenže se o nic pěkného nejedná. Za posledních pa‑
desát let tady proběhlo několik strašlivých genocid se statisíci
umučených obětí. Nejen že se vláda nikdy oficiálně neomluvi‑
la, ona tyto hrůzy vlastně ani nepřiznala. A také vím o počtu
popravených vězňů. Například za pašování drog. Celé mi to
připomíná starý článek Williama Gibsona Disneyland with
a Death Penalty. Snad bych o tom ale raději nevěděl… nevě‑
domost je opravdu příslovečně sladká. A Jakarta je skutečné
království zapomnění. Stačilo pár dní, aby se mi celý předcho‑
zí život jevil stejně vzdálený a nedůležitý jako starý sen. Nebo
možná stejně bezvýznamný jako nedávno přečtený román,
mohu‑li si vypůjčit metaforu Emmanuela Lévinase.
Pokud dává člověku místní společnost zapomenout, tak to
platí dvojnásob o ženách. Javánky vypadají jinak než Thaj‑
ky, Malajky nebo Kambodžanky. Typická Javánka má tma‑
vě bronzovou kůži a matně černé vlasy. Plochý drobný nos
a velká ústa. Syté hnědé oči vrhající upřímný a silný pohled.
Voní jinak. Snad po exotickém dřevě. Postavu mají výrazně
ženskou, s oblými boky a velkými prsy. Ruce drobné, ale ne
kostnaté, spíše měkké.
Bylo by omezené popisovat povahu kolektivně. Jestli ale
něco místní ženy spojuje, tak je to touha přinášet svému oko‑
lí štěstí a klid. Jejich ženství je pudové a přirozené. Nedovolí,
aby se rozplynulo v moderních náhražkách, jako je korporátní
kariéra nebo sport. Uchovaly si hlubokou naději. Naději, že
muž a žena nemusí být nepřátelé. Že s mužem nepotřebují ma‑
nipulovat, aby se později nestaly obětí. Že přinášet druhému
nezištnou radost není naivní, ale ušlechtilé. K této naději jsem
začal cítit skutečný respekt. Indonésie ze mě udělala lepšího
člověka, ale také lepšího muže.
Svodům ale, zdá se, mohou podlehnout i cestovatelky.
„Ostatní mě před Jakartou varovali, ale já tady nebudu trčet
napořád,“ povzdechne si šlachovitá černoška Kate a přihne
si šestého piva Bintang. Přijela do města jako marketingový
expert z Evropy. „Na nočním stolku mám kartičku s přesným
datem, kdy musím vypadnout. Každý den se na ni dívám.“ Její
zásady ve mně nebudí příliš důvěry. Stačí se rozhlédnout po
bezčasí uvnitř baru Lucifer. Zaprášené kulečníkové stoly, po‑
divná umělohmotná výzdoba a jeden obstarožní Australan
s červeným nosem. Zachvátí mě lehká nevolnost a slíbím si
hned příští den vyrazit dál na východ.
Před cestou si chci ještě koupit sim kartu, což se ukáže jako
podstatný problém. Všechny karty totiž musí být zaregistro‑
vané na úřadech kvůli policejnímu dohledu. A já nemám příliš
chuť být odposloucháván tajnou policií. Nikdo mi nechce čip
bez pasu prodat. Zkouším poslední obchod. Za rozbitou vitrí‑
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Cestou do Jakarty

nou je rozházeno několik starších modelů telefonů a tím sor‑
timent tak nějak končí. Prodavač leží na holé zemi vedle své
přítelkyně. Trochu chrápe, ale dívka mou přítomnost zaregis‑
truje. Oba mají špinavý obličej. Chlapec může mít asi osmnáct
let. Chybí mu přední zuby, zato mu přebývají díry na košili.
Dívka vypadá jako nějaká zdivočelá asijská rusalka. To nemá
vůbec cenu zkoušet, zabručím si, ale nakonec přání mechanic‑
ky zopakuji: „Potřebuju sim kartu, ale nemám pas. Nedá se to
nějak zařídit?“
Chvíli spolu brebentí, a pak chlapec vykřikne „no problem,
sir“, zasalutuje a pustí se do práce. Odněkud vyloví podivnou
podomácku vyrobenou elektroniku připomínající vysílačky
z osmdesátých let. Vysune anténu a dovnitř vsune sim kar‑
tu. Pak krabici ještě připojí k notebooku. Záhy začne zběsile
datlovat všemi deseti do klávesnice. „Umí přihlásit simky na
náhodné lidi v Indonésii. Právě teď to registruje na někoho
v Borneu,“ pochlubí se dívka. Užasnu. Copak je možné, aby se
v tomto mladistvém špindírovi skrýval druhý Kevin Mitnick?
Chlapec po mně loupe očima a můj obdiv mu evidentně li‑
chotí. „Prý jestli chcete taky nějakej kredit zadáčo. Umí ha‑
cknout portály telefonních společností,“ překládá pyšně dívka.
Nemám slov. Simka nakonec funguje bezvadně. Chlapec si
naúčtuje za práci i materiál jeden dolar (dám mu dva). Než
odejdu z obchodu, oba se zhroutí zpátky na zem. Pro takové
zážitky se vyplatí cestovat do jihovýchodní Asie. Zdejší lidé
vás zbaví mnoha předsudků. Asiaté si totiž nepotřebují nic do‑
kazovat pomocí vyšperkovaného image.
Petr VĚCEK,
autor je absolvent oboru Filozofie na naší fakultě
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PAMĚŤ
ODKAZ JANA PALACHA
Malý národ se rád povzbuzuje připomínkami světlých oka‑
mžiků, kdy vešel do světových dějin. Naše vklady do světa jsou
ovšem často podivné… Opravdu se máme co chlubit slůvky
dolar, pistole, robot, tunelování…? Do světového politického
povědomí vešel termín Mnichovská dohoda ve smyslu mni‑
chovská zrada, kdy velmoci poruší slib a nejdou bránit malou
zemi proti zvůli agresora. V učebnicích občanské výchovy
takřka po celém světě se píše o občanské statečnosti, kurá‑
ži a vtipu, s nímž Čechoslováci čelili sovětským okupantům
v srpnu 1968 – strhali jmenovky ulic, obrátili směrovky, aby
zmátli vojenské kolony, lezli na tanky s prapory a květinami
a vášnivě diskutovali s překvapenými vojáky… A bohužel tak‑
to musel vejít ve světovou známost i tragický případ sebeupále‑
ní Jana Palacha – jako poslední zoufalý akt protestu proti zná‑
silnění malého národa usurpátorskou cizí mocí. Vepisujeme se
do dějin spíše svými tragédiemi a stíny.
Jan Palach protestoval – ano, zajisté, proti sovětské okupa‑
ci. Ale konkrétně proti tomu, jak snadno se vedení této země
a postupně i veřejnost s okupací smiřuje, jak slábne jejich od‑
por, sílí pragmatické kompromisy… a plíživě se vkrádá pasivi‑
ta. Palachův pohřeb vytáhl na náměstí a do ulic statisíce lidí,
ale byl to poslední vzmach rezistence. V dubnu začalo poma‑
lé podvolování se „normalizaci“, regres do stavu horšího než
před Pražským jarem.
Jsme jistě hrdí, že o Janu Palachovi se ve světě ví. Polská re‑
žisérka Agnieszka Holland natočila o Palachovi několikadílný
film Hořící keř pro nadnárodní televizní společnost. Francouz‑
ský spisovatel Anthony Sitruk vydal knihu Krátký život Jana
Palacha. Jeho oběť připomínají desítky památníků, jsou po
něm pojmenovány ulice v mnoha zemích světa. I u nás byla
jeho památka u příležitosti 50. výročí důstojně připomenuta
pietními akty, slavnostními projevy, vzpomínáním pamětní‑
ků – a ovšem filmy v kinech a televizi.
Mladým lidem možná z toho všeho vzniká mlhavý pocit, že
se to stalo nestalo, že je to další příběh z politické mytologie.

Mytizaci důležitých historických událostí nejde zabránit. Poli‑
tika, média, škola musí podstatné halit do rituálních inscenací.
Mají‑li mladí prožít příběh jako živý, musel by jim ho dosvěd‑
čit někdo autentický, nejlépe členové rodiny nebo jejich vlastní
komunity, a to na základě vlastní zkušenosti. Pak by se z histo‑
rické události nestala jen historka, ale varovné ponaučení pro
žhavou přítomnost.
V Palachově dopisu byly dva požadavky – zrušení cenzury
a zastavení distribuce novin Zprávy. Tiskovinu vydávala so‑
větská okupační správa, stejně jako zřídila vysílání stanice
nazvané Vltava. Byly to kanály nejodpornější propagandy, ší‑
řily se zde sprosté lži, obracelo se naruby vše, co lidé věděli
a čemu věřili. Žurnalistická úroveň byla strašná, hlasatelé sta‑
nice Vltava mluvili se silným (východo)německým přízvukem.
Lidé mohli hloupé noviny, které kdosi roznášel do schránek,
jednoduše zahodit, štvavou vysílačku nenaladit. Ale co vadilo,
bylo ono ponižující demonstrování zvůle moci nad pravdou.
Okupační správa vnutila zemi cenzuru, pravdu nebylo možno
veřejně hájit ani se bránit dezinformacím. A vedení naší země
na to přistoupilo. Jan Palach – a jeho další druzi – právě toto
pokládal za největší potupu národa a vyzýval lid k veřejnému
odporu.
Jeho čin neměl zamýšlený efekt. Politici už to vzdali, ka‑
riéristi začínali převlékat kabáty. Husák se chopil vesla (ne
kormidla, to ovládal Brežněv) a vesloval usilovněji, než musel.
Přišly čistky, prověrky, vyhazovy z práce, kdo mohl, emigroval,
a nechutná propaganda se stala na dlouho bičem práskajícím
nad hlavami lidu, aby se podvolil. Stali jsme se znovu protek‑
torátem, tentokrát sovětským.
O krátkém životě Jana Palacha ani o jeho osobě toho mno‑
ho nevíme. Zůstala jen ta jeho tvář, fotografie ze studentského
indexu, posmrtná maska, ikonická tvář. On si ji totiž zachoval,
i když ji ztratil. My jsme ji ztratili, i když jsme zachránili kůži.
A to je pravda, ne mýtus.

Z protestní akce…

Vladimír ŠILER

Ze školní nástěnky…
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
AUSTRALSKÝ STAROSTA ODMÍTL ODSTRANIT Z JÍDELNÍČKU
ŠKOLNÍCH JÍDELEN VEPŘOVÉ MASO
Muslimští rodiče dětí ve školách města Maryborough v aus‑
tralském státu Victoria požadovali odstranit ze školních jí‑
delen vepřové. Starosta odmítl. A tajemník magistrátu poslal
všem rodičům sdělení, proč to učinil.
Muslimové musí pochopit, že to jsou oni, kdo se musí při‑
způsobit Austrálii, jejím zvykům, tradicím a jejímu způsobu
života, když se rozhodli přesídlit právě sem. Musí pochopit, že
se mají integrovat a naučit se žít v Austrálii. Musí pochopit, že
je na nich změnit svůj způsob života, nikoliv na Australanech,
kteří je tak velkoryse přivítali.
V Austrálii nejsme rasisté ani xenofobové. Než se objevili
muslimové, Austrálie přijala spoustu přistěhovalců (zatím‑
co opak neplatí, protože muslimské státy nemuslimské při‑
stěhovalce nepřijímají). Stejně jako ostatní národy, nejsou
Australané ochotni vzdát se své identity či kultury. Muslimové
musí pochopit, že v Austrálii s jejími židovsko‑křesťanskými
kořeny, vánočními stromy, kostely a náboženskými svátky
musí náboženství zůstat v soukromé sféře.“ Austrálie naprosto
právem odmítá jakékoliv ústupky islámu a šaríi.

Pro muslimy, kteří nesouhlasí se sekularismem a necítí se
v Austrálii dobře, je na světě sedmapadesát úžasných muslim‑
ských zemí, většinou málo zalidněných a připravených v sou‑
ladu se šaríou přijmout je podle pravidel halalu s otevřenou
náručí.
Odešli‑li jste ze své země do Austrálie a nikoliv do ostat‑
ních muslimských zemí, učinili jste tak proto, že jste život
v Austrálii shledali lepším než jinde. Nedovolíme vám stáh‑
nout Austrálii dolů na úroveň těch 57 (sedmapadesáti) zemí.
Položte si – jen jedinou – tuto otázku: Proč je v Austrálii
lépe než tam, odkud jsme přišli?
Kuchyně s vepřovým není problémem, je to součást odpově‑
di. Přišli‑li jste do Austrálie s představou, že nás svou masivní
propagandou vystrnadíte a nakonec se naší země zmocníte,
měli byste se sbalit a vrátit se do země, z níž jste přišli. Tady
není pro vás ani vaši ideologii místo.

Vážení čtenáři Listů FF, článek, který jste přečetli, je z denního
tisku. Má velkou informační hodnotu, proto jsme jej převzali.
A když už je řeč o Austrálii, připojujeme obrázek nejtypičtější

australské přírodní památky – ikonické rudé skály ULURU,
která je nejobjemnějším monolitem na naší planetě. Je na se‑
znamu UNESCO.

Překlad (c) Jakub Sinderhauf

