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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
POKLADY EVROPSKÝCH GALERIÍ A MUZEÍ
Muzejní ostrov Berlín

Caspar David Friedrich, Osamělý strom (1822)

Na Muzejním ostrově (Museumsinsel) na Sprévě v Berlíně na‑
jdeme hned pět světově proslulých muzeí. Ostrov byl v roce
1999 zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO.
První muzeum – Altes Museum – bylo založeno v roce 1830
a je v něm umístěna část sbírky antického umění. Muzejní
budova patří k nejkrásnějším klasicistním stavbám v Berlíně.
V roce 1855 bylo otevřeno Neues Museum, v němž jsou k vidě‑
ní především staroegyptské sbírky. Největším lákadlem muzea
je busta egyptské královny Nefertiti, která bývá považována za
nejkrásnější ženu starověku. Budova byla hodně poškozena za
druhé světové války. Muzeum bylo znovuotevřeno až o dvacet
let později.
V roce 1876 vznikla na ostrově Národní galerie (National‑
galerie), později přejmenovaná na Alte Nationalgalerie. Bu‑

Muzejní ostrov, Berlín

dova byla postavena jako antický chrám na vysokém soklu.
Expozice představuje reprezentativní výběr evropského umě‑
ní 19. století. Na počátku 20. století (1904) bylo pro malby
a sochařská díla postaveno nové, Kaiser‑Friedrich‑Museum,
dnešní Bode Museum, v němž jsou vystavena hlavně díla
středověkého, byzantského a renesančního sochařského umě‑
ní. Poslední muzeum – Pergamonmuseum – bylo dokončeno
v roce 1930. Obsahuje další část sbírky antického umění, kte‑
rým vévodí proslulý Pergamonský oltář a Ištařina brána.
Marek ZÁGORA
Poznámka. Z přebohatých sbírek berlínských muzeí uvádíme
vždy jen 1-2 reprodukce, další si musíte „objevit sami“. Na návštěvu berlínských muzeí doporučujeme 2 dny.
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ALTES MUSEUM
Soška koně z Olympie (asi 730 př. n. l.)

Náhrobní lev (asi 320 př. n. l.)

ALTE NATIONALGALERIE

Auguste Rodin,
Myslitel (1880–1902)

Paul Cézanne, Mlýn v Pontoise (1881)

BODE MUSEUM
Milosrdný Kristus (1135)

Donatello, Pazzi-Madonna (1420)
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Rekonstrukce přední části babylónské Ištařiny brány
Monumentální Ištařina brána byla jednou z hlavních bran
do babylónského vnitřního města. Byla postavena kolem roku
575 př. n. l. na příkaz novobabylónského krále Nebukadnesa‑
ra II. Byla zasvěcena Ištar, babylonské bohyni plodnosti, lásky
a války. Její povrch pokrývaly modře glazované cihly zdobené
reliéfy se zvířecími motivy, hlavně lvy, býky a draky.

Rekonstrukce Pergamonského
oltáře (184 př. n. l.)

PERGAMONMUSEUM

NEUES
MUSEUM
Busta královny Nefertiti (1345 př. n. l.)
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FILOZOFICKÁ FAKULTA V ÚNORU
„DOBA SE MĚNÍ, UČME KOMPETENCÍM,“ VZKÁZAL PROFESOR LATA
Dvě desítky čerstvých absolventů třetího běhu Modulu HR –
Personální konzultant si 30. ledna převzaly z rukou rektora
prof. Jana Laty certifikáty o úspěšném ukončení modulu.
„Univerzity v tuto chvíli poskytují především vzdělávání, ale
měli bychom učit také kompetencím. Mnozí z vás za deset,
patnáct let budou muset změnit profesi nebo se naučit novým
dovednostem, které úplně nesouvisí s oborem, jejž jste vystu‑
dovali. Taková je ale doba, kdy se rychle mění požadavky na
zaměstnance a my se tomu budeme muset umět přizpůsobit.
Právě tento modul flexibilně reaguje na požadavky trhu a učí
kompetencím, které určitě využijete v praxi,“ uvedl prof. Lata.
Mezi pozvanými hosty slavnostního ceremoniálu byly také
dvě absolventky modulu z předešlých let, které po ukončení
studia zakotvily právě ve firmách, kde absolvovaly praktickou
část výuky v rámci modulu HR. „Nebojte se dávat zaměstnava‑
telům najevo, že právě člověk, jako jste vy, je pro ně nepostra‑
datelný,“ vzkázala absolventka předchozího ročníku Jana Mel‑
čáková, která v současné době pracuje na pozici HR Specialist
společnosti SCHOTT CR, s. r. o., kde při své profesi denně
využívá znalosti jak z oblasti HR, tak znalost ruského jazyka,

Absolventka Andrea Stavinohová úspěšně ukončila modul
obhajobou projektu Napříč generacemi. (foto Nela Parmová)

který vystudovala na katedře slavistiky Filozofické fakulty OU.
Úspěšných absolventů, kteří našli své uplatnění právě v oblasti
řízení lidských zdrojů, je ale mnohem více. V tomto ohledu lze
modul považovat za velmi úspěšný.

ZÁJEM ZE STRANY FIREM I STUDENTŮ JE VYSOKÝ
Za tři roky existence modulu HR‑personální konzultant se zá‑
jem ze strany spolupracujících firem neustále zvyšuje. V sou‑
časné době se studenti modulu mohou podívat přibližně do
desítky firem (Kofola, a. s., OKIN BPS, ZPV Rožnov, s. r. o.,
Arriva Morava, a. s., Model Obaly, a. s., Maxionwheels, s. r. o.,
MS!C, Ekova Electric a dalších), kde načerpají praxi a poznají
prostředí firem i s jejich organizační strukturou. Pod vedením
mentora (manažera) plní dílčí úkoly spojené s řízením lid‑
ských zdrojů, prohlubují své dovednosti (soft skills, hard skills,
generic hard skills) a postupně se zapojují do všech profesních
činností organizace.
Modul HR– Personální konzultant se vyučuje třetím rokem
při katedře sociologie FF OU a za trvání jeho existence jej
úspěšně ukončilo téměř na šest desítek absolventů. Jeho smy‑
slem je především ukázat studentům reálné prostředí firem,
seznámit je se základními mechanismy fungování středních
a velkých podniků, kde studenti díky praxi získávají vhled do
problematiky řízení lidských zdrojů a managementu. Studenti
se však během dvou semestrů setkají s celou řadou dalších uži‑
tečných „zkoušek“, které je připraví na trh práce. Předně si mo‑
hou vyzkoušet vstupní pohovor nanečisto formou assessment
centra, procvičí si způsoby sebeprezentace a v neposlední řadě
si vyzkouší naplánovat vlastní start up, jehož životaschopnost
musí v závěru studia obhájit před komisí. S takovou průpravou
se do života vstupuje mnohem sebevědoměji, není proto pře‑
kvapením, že je o modul mezi studenty veliký zájem.
Nela PARMOVÁ

Čerství absolventi modulu HR – Personální konzultant (foto Nela Parmová)
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V EVROPSKÉ MEGAPOLI DVAKRÁT BĚHEM JEDNOHO ROKU
STÁŽ STUDENTŮ OBORU RUŠTINA VE SFÉŘE PODNIKÁNÍ ORGANIZOVANÁ MŠMT

Bruslení na Rudém náměstí

Přílet, únor 2018

Už na gymnáziu, kde jsem si jako druhý cizí jazyk zvolila ruš‑
tinu, bylo mým snem podívat se do Moskvy. Pocházím z ma‑
lého města, ale vždy jsem chtěla žít ve velkoměstě. Když se mi
však na vysoké škole naskytla možnost odjet na stáž na celý
semestr do Moskvy, přepadly mě obavy. V hlavě se mi honily
myšlenky typu: „Tak daleko a tak dlouho bez přátel a rodiny?“
Tyto obavy jsem překonala díky spolužákovi, který mě a mé
dvě spolužačky nakonec přemluvil k nezapomenutelné návště‑
vě Ruska. Díky Akademické informační agentuře, která organi‑
zuje stipendijní pobyty v zahraničí, bylo mnohem jednodušší
získat vízum, potřebné finance, ubytování atd.
Poprvé jsem do Moskvy přiletěla ve čtyřčlenné skupině
v únoru 2018. Přivítaly nás obrovské hromady sněhu. Hned
druhý den jsme se jeli přeplněným metrem podívat na Rudé
náměstí. Připadala jsem si jako ve snu. Rudé náměstí je ve sku‑
tečnosti ještě hezčí, než na fotkách. Vše se zdá mnohem větší.
Budovy jsou přímo monumentální. Na to, jaká je to megapole,
jsem se zde cítila bezpečněji než na Vsetíně, kde bydlím. Všu‑
de procházíte bezpečnostními rámy a na každém rohu vidíte
policisty.
Obavy nemusíte mít ani z toho, že byste se tam nudili. V Mo‑
skvě můžete opravdu dělat vše, co vás napadne. Od sportu přes
návštěvy výborných restaurací až po divadlo nebo koncert.
Možností je tam nespočet! Samozřejmě nesmíte zapomenout

Konference 1. 3. 2018

navštívit galerie a muzea, jako Treťjakovská galerie, Historické
muzeum atd. Naším největším zážitkem z Moskvy bylo balet‑
ní představení přímo ve Státním kremelském paláci. Byli jsme
unešeni. K dalším mým oblíbeným místům patří Park Gorké‑
ho. V létě si tam můžete s přáteli udělat piknik přímo na trávě,
hraje vám k tomu hudba, stříkají fontány (fontány vůbec máte
v Moskvě i Petrohradu na každém rohu), můžete si zahrát vo‑
lejbal, tenis, jezdit na kolečkových bruslích, na kole a v zimě
zde můžete bruslit na kluzišti. Den můžete ukončit procház‑
kou z parku po nábřeží řeky Moskvy přes park Muzeon. To
je ale jen zlomek všeho, co Moskva samotná v sobě ukrývá.
Jediné, co vás na Moskvě nesmí odradit, je metro. Metrem se
dostanete všude a na to, že patří k největším na světě, se v něm
dá velice lehce zorientovat. Jen si musíte zvyknout na to, že je
tam vždy strašně moc lidí. Někdy dokonce tolik, že nasedne‑
te až na třetí pokus, a to vás lidé ještě do metra natlačí a pak
vás také vytlačí ven. Občas jsem tomu s nadsázkou říkala „boj
o život“. Zato v Petrohradu takový problém mít nebudete, tam
je metro ve srovnání s Moskvou menší.
Do Ruska jsem přijela hlavně studovat. Na univerzitě
(MGOU) se k nám chovali úžasně i díky dlouholetým zku‑
šenostem s pobyty studentů rusistiky z FF OU. Vyučující
byli laskaví a hlavně vstřícní. Výuku jsme absolvovali přímo
s ruskými studenty, a jelikož náš studijní program se liší,
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Park Pobedy

Petergof

V divadle

Tula

navštěvovali jsme hodiny s různými skupinami studentů. Vše
probíhalo bez problémů, na všem jsme se vždy domluvili.
Účastnili jsme se i několika konferencí. Buď jako diváci, nebo
jako aktivní vystupující. Rusové Čechy přímo zbožňují. Jsou
pyšní na to, že se cizinci učí jejich jazyk. Zpočátku jsem se
hodně styděla mluvit a i přesto, že se rusky učím už několik let,
jsem měla pocit, že neumím vůbec nic. Postupně mě ale tento
pocit opouštěl a mí ruští kamarádi mi moji ruštinu jen chválili.
Když jsem po skončení letního semestru odjela zpátky
domů, bylo mi smutno jak po Moskvě, tak po přátelích tam.
Proto jsem se rozhodla odjet ještě na jednu stáž. A v září 2018

Moscow city

Loučení s přáteli v den odjezdu domů

jsem stála opět na Rudém náměstí! Na MGOU mě a 2 student‑
ky magisterského studia překladatelství přivítali velmi srdeč‑
ně. Byli rádi, že se mi tam tak moc líbilo, a že jsem se vrátila.
Užívala jsem si vše snad ještě více, než na první stáži. Moskvu
znám jako své boty a k mým přátelům se přidali ještě další,
s nimiž jsem po návratu domů každý den v kontaktu. Ani
jsme se neloučili, jako bychom se už neměli nikdy vidět, víme,
že se brzy určitě uvidíme.
Co se ruštiny týče, naučila jsem se strašně moc. Nestydím
se, mluvím, možná i díky tomu, že jsem všem řekla, ať mi chy‑
by opravují (žádný učený přece z nebe nespadl). Kdyby mi
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někdo před 5 lety řekl, že budu mít přátele po celém světě, a že
nás bude spojovat ruština, asi bych mu nevěřila. Seznámila
jsem se tam jak s Rusy, tak s Moldavany, Egypťany, Turkmeny,
Syřany, Bělorusy a Srby.
Na stážích mě překvapilo, jak slaví Rusové svátky, jako jsou
Velikonoce nebo Mezinárodní den žen. Největším svátkem je
však pro ně Den vítězství (9. 5.), který oslavují ve velkém sty‑
lu - připravují se na to několik dní dopředu. Být tam v tento
den bylo pro mě obrovským zážitkem. Hned ráno jsme se vy‑
dali do centra na Tverský bulvár, kde jsme v několikatisícové
řadě lidí čekali na vojenskou přehlídku. Poté jsme šli všich‑
ni společně pěšky směrem k Rudému náměstí, kde v 15 hod.
začal pochod tzv. Nesmrtelného pluku. Všichni účastníci šli
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v průvodu společně centrem, mávali ruskými vlajkami a drželi
portréty vojáků, kteří tehdy bojovali. Byl to neuvěřitelně silný
zážitek.
A takových zážitků tam čeká na každého mnoho! Abych vše
mohla sdělit, musela bych asi napsat knihu, a proto to shrnu
do několika slov. Moskva už zůstane mou oblíbenou destinací
a už teď plánuji, kdy se tam zase vrátím. Když se vám naskyt‑
ne možnost tam jet, byť na pár dní, určitě neváhejte a jeďte!
Z vlastní dvojnásobné zkušenosti mohu potvrdit, že studium
v zahraničí je pro studenty filologických oborů velmi přínosné
a nezapomenutelné.
Michaela VOLKOVÁ,
studentka bakalářského oboru Ruština ve sféře podnikání

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ STÁLE LÁKAJÍ
Každoroční akce Dny otevřených dveří má i v době sociálních
sítí své opodstatnění. Návštěvu fakulty a kontakt s vyučující‑
mi považují maturanti za důležité. Počet návštěvníků proto
neklesá.
Dny otevřených dveří na Filozofické fakultě navštívilo té‑
měř 400 uchazečů. Také mnohé katedry zaznamenaly zvýše‑
ný zájem ze strany maturantů. Například na katedru historie,
psychologie nebo české literatury dorazilo více zájemců než
v uplynulých letech. Hlavním důvodem je vyšší poptávka po
sdruženém studiu. Největším lákadlem pro maturanty zůstává
studium psychologie a angličtiny. Mnozí z nich si však uvědo‑
mují obtížnost přijímacího řízení i vysokou konkurenci, plá‑
nují si proto podat přihlášku na více programů v rámci fakulty
či univerzity.

OBLIBA FILOLOGICKÝCH OBORŮ STOUPÁ
Uchazeči se také mnohem více zajímají o studium jazyků ve
sdružené formě, protože je jasné, že v dnešním konkurenčním
prostředí pouze znalost angličtiny nestačí. Maturanti se často
poohlížejí po dalších jazycích, jejichž znalost představuje na
trhu práce velkou výhodu. Aktuálně se do obliby vrací ruština,
díky příhraniční blízkosti je pro mnohé zajímavá také polšti‑
na a němčina. Kvalita výuky filologických oborů na ostravské

Filozofické fakultě je dlouhodobě na vysoké úrovni, čehož jsou
si vědomi i samotní uchazeči. Za studiem francouzštiny, špa‑
nělštiny či němčiny neváhají cestovat do Ostravy i ze vzdále‑
nějších krajů. Za studiem na Ostravskou univerzitu mnohem
více směřují také studenti ostravských středních škol, kteří
už vědí, že se jim na Ostravské univerzitě dostane kvalitního
vzdělání a není proto nezbytné vynakládat značné finanční
prostředky na cestování a ubytování v jiných městech.

ZVYŠUJEME KOMPETENCE STUDENTŮ
Velkým lákadlem je také možnost rozšířit si oborové znalosti
o další kompetence díky studijním modulům, jako je Portu‑
galština, HR‑personální konzultant a Základy televizní žur‑
nalistiky. Právě o studium žurnalistiky by stáli také někteří
respondenti. V drtivé většině jsou uchazeči s nabídkou progra‑
mů spokojení a oceňují i širokou škálu zajímavých předmětů.
Na Dny otevřených dveří přicházejí v drtivé většině ti ucha‑
zeči, kteří jsou rozhodnuti podat (či již podali) přihlášku. Na
základě jejich odpovědí v dotazníkovém šetření je vysoký
předpoklad, že Filozofická fakulta Ostravské univerzity je ve
většině případů jejich jedinou a první volbou.
Nela PARMOVÁ
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A OPĚT LÉKAŘSKÁ FAKULTA OU:

Rozhovor s doc. MUDr. Maďarem, Ph.D.

Vážený pane docente, poté, co v Listech FF vyšla v prosinci první informace o Vás,
jsme dostali řadu dotazů o Vaší humanitární činnosti. Proto jsme se rozhodli
požádat Vás o rozhovor a jsme velmi rádi, že jste naši prosbu přijal.
»» Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., je vedoucím Ústavu
epidemiologie a ochrany veřejného zdraví na Lékařské fa‑
kultě Ostravské univerzity.
»» Jako zakladatel mezinárodní humanitární organizace
INTERNATIONAL HUMANITY patří dnes k nejvýznam‑
nějším organizátorům humanitární pomoci do nejchud‑
ších zemí světa.
»» Oxford Encyclopedia jej zařadila mezi nejvýznamnější
osobnosti České republiky.
»» Přednáší na univerzitách českých a slovenských, ale i fin‑
ských a estonských.
»» Často se cituje jeho sentence „Kdybych zachránil jen jedno
dítě z těch všech, nebyl jsem na světě zbytečně.“
Vážený pane docente, myšlenka být co nejvíc užitečný těm, kdo
pomoc naléhavě potřebují, se nezrodí v každé hlavě. Kdy vznikla u vás, co bylo tou první jiskrou na cestě, kterou jste se vydal?
Myšlenka stát se lékařem a jezdit na mise se u mě zrodila v 11
letech, kdy jsem viděl v televizi dokument o hladomoru ve Vý‑
chodní Africe. Od té doby uplynulo 35 let a stále to beru jako
své životní poslání, které mě naplňuje. Na první misi jsem od‑
jel až po atestaci, kdy už jsem měl i Ph. D. Příprava byla tedy
dlouhá a důkladná. Přesto začátky nebyly jednoduché. Nejhůř
jsem snášel nepříznivé osudy malých dětí v Africe, když byl
můj syn ještě miminko a oni byli v jeho věku. Asi jsem to pod‑
vědomě porovnával se životem stejně starých dětí u nás a při‑
šlo mi to hrozně nefér. Byly děti, jejichž osud mě trápil celý rok
a ulevilo se mi až na další misi, když jsem si s nimi povyklá‑
dal na mezitím už zarostlém hrobečku. Naštěstí úmrtí máme
v průběhu našich misí čím dál míň.
S velkým respektem jsem si přečetla informaci, že své plány
humanitární pomoci realizujete bez rozbujelého administrativního aparátu. Jak to zvládáte?
Je to sice náročné, ale tento princip je pro nás velmi důležitý,
protože nás odlišuje od mnoha jiných neziskových organizací
a oslovuje specifickou skupinu dárců. Navíc díky tomu nejsme
nikomu v sektoru nevládních spolků konkurencí. Chceme být
velmi transparentní, takže z darů se nepoužije mimo místa na‑
šich projektů v chudých zemích ani jediná koruna. K záchraně
lidského života nám tak stačí i dvacet korun, za které poskyt‑
neme pacientovi léčebnou kúru antibiotik. Když nám někdo,
např. student nebo důchodce, tuto částku daruje, garantujeme
mu, že se k pacientovi dostane celá. Centrálu máme v mé ordi‑
naci, pobočky v místech, kde pracují kolegové. Určité náklady
nám samozřejmě při našich aktivitách vznikají, např. na po‑

honné hmoty nebo telefonáty, ty však platíme výlučně z pří‑
spěvků členů vedení International Humanity. Osobní záliby
stojí obvykle čas i peníze a naší zálibou není golf, ale pomoc
jiným. Idealisticky věřím, že kdyby to bylo naopak, oni by to
pro nás udělali taky.
Mají vaše mise vedle léčení ještě jiné cíle? Jak konkrétně pomáháte v Malawi vedle lékařské pomoci?
Naše projekty se pohybují v třech základních rovinách. Medi‑
cínské, tedy léčba a prevence nemocí a samozřejmě boj s pod‑
výživou. Preventivní opatření, které všem doporučujeme, zpívají místní sbory a tím to šíří dál na každém setkání místních
komunit. Písemně to totiž nejde kvůli vysoké negramotnosti
a piktogramy jsou v různých kulturách jinak pochopitelné.
Další rovina je vzdělávání, snažíme se zlepšit tragickou úroveň
základních škol, aby se co nejvíce dětí dostalo dál. Na střední
školu má šanci jen malá část talentovaných studentů, na vyso‑
kou skutečně jen zlomek. My se snažíme o to, aby nemuseli své
studium ukončit kvůli nedostatku financí, pokud jsou z chudé
rodiny. Za 500 Kč měsíčně máme za 4 roky vzdělaného mla‑
dého člověka, který už další pomoc nebude potřebovat, proto‑
že si dokáže poradit sám a zajistí svou rodinu. Tito lidé navíc
představují budoucnost celé země. A třetí úrovní je udržitelný
rozvoj komunit. Chudé rodiny od nás dostanou dar, který si
musí dál udržovat a rozvíjet vlastní prací, a dokonce se s ním
i podělit. V našem systému se musí každý příjemce kozy veřejně zavázat, že první narozené kůzlátko daruje jiné chudé
rodině a ta musí udělat totéž. V Malawi jsme darovali zhruba 150 koz, a díky uvedenému pravidlu, které se dodržuje, má
svou vlastní kozu už více než 500 rodin. Navíc ti nejchudší lidé
na světě mají díky tomu možnost zažít pocit, jaké to je někomu
něco darovat a zlepšit tak jeho život. Na samoudržitelnost
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projektů vlastní prací místních obyvatel klademe velký důraz,
tím je aktivizujeme, dáváme perspektivu a nevytváříme pro ně
degradující závislost na vnější pomoci.
Jak připravujete skupinu dobrovolníků na misi? Kdy bude
příští výjezd na misi?
Každý dobrovolník nám musí zaslat své CV a motivační dopis,
resp. e‑mail, a taky projít osobním pohovorem. Musí se taky ve
všech bodech ztotožnit s naším Desaterem dobrovolníka. Tam
jsou naše požadavky formulované poměrně přesně. Každý
musí mít tu správnou motivaci, což rozhodně není snaha zažít
dobrodružství nebo být za hrdinu na facebooku. Kromě toho
musí být každý schopný pokrýt si náklady z vlastních zdrojů
nebo si na to najít sponzora. To, co za to dostane, je však zku‑
šenost k nezaplacení, profesní i osobní, na celý zbytek života.
Za daleko menší peníze, než by stála dovolená v turistických
oblastech, uvidí skutečnou Afriku, se všemi bolestmi a trápe‑
ním, ale i s radostí a nadějí. Uvidí ji tak, jak mu ji neukáže žád‑
ná cestovní kancelář. Nemluvě o skvělém pocitu užitečnosti
lidem, kteří patří k nejvíc potřebným na naší planetě.
Pokud jde o plánování letošní mise, mírně nám to kompli‑
kují letošní květnové volby v Malawi. Tři naši nejdůležitější
spolupracovníci budou zřejmě zvoleni do vysokých pozic, tak‑
že se těžce odhaduje jejich povolební itinerář. V terénu jsou
pro nás nenahraditelní, budeme však samozřejmě respektovat
demokratickou vůli lidu. Z dlouhodobého hlediska nám může
tato situace přinést užší spolupráci s místní vládou, která snad
bude ochotná naše úspěšné nízkorozpočtové projekty imple‑
mentovat do dalších provincií Malawi, a to za peníze ze státní‑
ho rozpočtu. Tím mohou být prospěšné pro všech 18 miliónů
obyvatel.
Pohovořte, prosím, o nemocnici v Malawi, jejíž stavbu jste
zorganizoval.
Ze začátku jsme ordinovali v existujících zdravotních centrech
ve větších aglomeracích, kterým ale chybí personální a materi‑
ální vybavení. Ti nejchudší a nejvíc nemocní pacienti však by‑
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dlí ve vzdálených oblastech mimo asfaltové silnice. Proto jsme
čím dál častěji organizovali výjezdy na venkov po prašných
cestách a ordinovali v jediné budově z pálených cihel, kterou
jsme tam našli, hlavně ve školách a v kostelích. V obou přípa‑
dech to byly jen obvodové zdi a místo oken otvory bez skla.
Vozili jsme si vlastní laboratoř a léky, každý den jsme je však
museli sbalit, vracet se dvě hodiny autem na naši základnu
v okresním městě a ráno jet zase zpět. Hodně se tam prášilo
na nás i na pacienty, nad hlavou nám dokonce občas lítali ne‑
topýři. Hlavně jsme si však ty horší stavy neměli kde uložit na
delší dobu. Proto jsme se v roce 2014 rozhodli položit základní
kámen místní nemocnice. Přispěli i místní obyvatelé, střídaly
se vesnice po vesnici, z hlíny vyformovali cihly a ty díky dříví
od velkého náčelníka vypálili. Přestože nikdo z nich v domě
z pálených cihel nebydlí, nevzali by si domů ani jednu jedinou.
Nemocnice je díky tomu náš společný projekt a podle toho se
k ní i místní lidé staví. Teď má tři budovy a rádi bychom v do‑
hledné době přidali další dvě. Vše ale závisí od dostupných fi‑
nancí. Je to investice řádově ve stovkách tisíc korun, což může
být i relativně malá částka od většího počtu lidí.
Kam mohou Vaši sympatizanti poslat svůj dobrovolný příspěvek na činnost Vaši INTERNATIONAL HUMANITY?
Číslo účtu organizace je 212911674/0300. O vývoji našich
projektů informujeme na facebookových stránkách Inthu‑
manity. Někdy jsme však na signálu až s určitou latencí. Ti
nejchudší žijí v místech, kde není pokrytí mobilním signálem,
internetem, ale ani elektrická síť, vodní rozvody či kanalizace.
I s tím se musíme umět vyrovnat. Není to však zdaleka tak
těžké, jak se to možná na první pohled zdá. S tou správnou
motivací se dá zvládnout vše, a ještě se u toho nabijeme pozi‑
tivní energií.
Velmi Vám, vážený pane docente, děkuji za rozhovor.
Ať se Vám všechno daří!!!
Eva MRHAČOVÁ
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Z BŘEZNOVÉHO PROGRAMU ANTIKVARIÁTU A KLUBU FIDUCIA
5. 3 V 17.30 — ONDŘEJ KLIMEŠ: VÝCHODNÍ
TURKESTÁN V NOVÉ ÉŘE ČÍNSKÉHO
AUTORITÁŘSTVÍ

O žhavém tématu s odborníkem na ujgurskou problematiku
Ondřejem Klimešem. V rámci festivalu ProTibet
Tématem debaty je současná situace v Ujgurské autonomní
oblasti Sin-ťiang, surovinově bohatého a strategicky položené‑
ho regionu na severozápadě Číny známého také jako Východ‑
ní Turkestán. Od nástupu současného čínského vedení v čele
se Si Ťin-pchingem v roce 2012 zde posiluje represe národ‑
nostních menšin, které vládnoucí Komunistická strana Číny
považuje za ohrožení svého mocenského postavení. Ujguři,
Kazaši a příslušníci dalších muslimských etnik jsou zavíráni
do věznic a převýchovných táborů, počet uvězněných je od‑
hadován až na jeden milion lidí. Další represálie opírající se
o široké využití moderních technologií narůstají v celé oblas‑
ti i jinde v Číně. Sin-ťiang je tak varující ukázkou směřování
současného čínského režimu, který vážně ohrožuje univerzál‑
ní hodnoty lidskosti, svobody a zákonnosti.

7. 3. V 18.00 — STEZKA ZA STRAKÁČ
NA NÁMĚSTÍ DR. BENEŠE

Happening na podporu cenné industriální stavby
Komín Strakáč je významným industriálním dědictvím
regionu, jejž chtějí majitelé zbořit. Přijďte se seznámit s argu‑
menty, proč komín zachovat, prohlédnout si výstavu a vytvo‑
řit speciální stezku na podporu této unikátní stavby. Sraz na
náměstí Beneše.

19. 3. V 18.00 — OSTRAVSKO PO ROCE 1939
VE VZPOMÍNKÁCH PAMĚTNÍKŮ

Komponovaný pořad k 80. výročí vzniku protektorátu Čechy
a Morava
V březnu mimo jiné uplyne 80 let od okupace českých zemí
nacistickým Německem. Vznik protektorátu znamenal zánik
Československé republiky jako samostatného demokratic‑
kého státu a nastolení totalitního systému. Jak na tuto dobu
vzpomínají pamětníci a co následovalo? Komponovaný pořad
s ukázkami literárních textů, filmových děl či dobového tisku.
Vybrala Eva MRHAČOVÁ

POCHVALNÉ, ALE I KRITICKÉ NÁZORY ČTENÁŘŮ LISTŮ
Největší pochvalu sklízí nová kapitola, vložená do Listů
v tomto akademickém roce – Cestovatelské črty. Studenti při‑
cházejí s dotazy, dr. Jan Lazar napsal: „Cestovatelské črty mají
velký úspěch, tuto rubriku si oblíbila řada studentů i kolegů“.
Máme radost z toho, že jsme tak vytvořili prostor k realizaci
všem, kdo se rozjeli do světa – třeba z nich vyrostou autoři
velkých cestopisů…
Ale ne vždy se všechno podaří. Máme i kritické ohlasy. Led‑
nové „Čtení k přemýšlení“ – článek o australském starostovi
a vepřovém mase – označila dr. Nicole Hirschler‑Horáková
za fake news. Jako autorku kritizovaného článku mne tato
moje chyba velmi mrzí. Chvíli jsem však hledala na internetu
a korespondovala se známými z Nového Zélandu a zjistila, že
označení „falešná zpráva“ tady nemusí platit. Má‑li někdo čas
a chuť pustit se na vlastní pěst do detektivního korespondenč‑
ního bádání, uvítáme to a výsledek pak rádi zveřejníme.
Pod článkem o starostovi a vepřovém zbylo kus místa, viděla
jsem to jako skvělou příležitost zveřejnit zde obrázek nejzná‑
mější australské skály, kterou od dětství obdivuji – ULURU.
Nic víc a nic míň v mém záměru nebylo. A právě ta skála za‑
ujala čtenáře Listů nejvíc. Jedna studentka mi řekla: „Už jen
ULURU stojí za to, abych se tam jednou vypravila.“
Na závěr bych chtěla uvést, co mne k publikování článku
o starostovi a vepřovém vedlo. Z naší společnosti se pomalu
začíná vytrácet slušnost (připomněl to nedávno i slavný ces‑
tovatel Miroslav Zikmund v den svých stých narozenin). Lidé
se v korespondenci často neumějí ani oslovit, obyvatelé bydlící

po léta v jednom domě se potkávají a mnohdy se ani nezdra‑
ví, z lidské komunikace mizí slova pro omluvu, poděkování,
projev úcty, vděčnosti… Chtěla jsem tyto základy slušnosti, na
nichž stojí naše civilizace, připomenout – a zvolila jsem patrně
nevhodný příklad, za což se ještě jednou velmi omlouvám.
Jeden z našich předních odborníků na srovnávací folkloris‑
tiku, prof. Kadlubiec, v této souvislosti poznamenává: „I mig‑
rující syžety, v nichž se mísí fantazie a realita, mají poznávací
hodnotu, protože jsou také projevem toho, co si skupiny lidí
myslí, jaké mají priority, jak reagují na současné problémy.
Roland Barthes mluví v této souvislosti o každodenní mytolo‑
gii, která stojí velmi blízko masové kultuře a má značný vliv na
naše jednání a hodnocení současnosti.“
Eva MRHAČOVÁ
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CESTOVATELSKÉ ČRTY
HONG KONG A MACAO
– kousek Británie a Portugalska na asijském kontinentu

Pohled na mrakodrapy v Hong Kongu

Tramvaje v Hong Kongu připomínají slavné
britské doubledeckery

Nejslavnější pohled na Hong Kong z Victoria Peak

Po návštěvě Kambodže nás čekal několikahodinový let do
Hong Kongu, který je od roku 1997 spravován jako zvláštní
administrativní oblast Čínské lidové republiky. Ačkoliv let
provázelo poměrně nepříznivé počasí, uklidnil mne fakt, že
Hong Kong Airlines disponují jednou z nejmodernějších le‑
teckých flotil. Vysoký standard poskytovaný touto leteckou
společností nám již napovídal, že přiletíme do města, které se
bude spíše podobat rozvinuté evropské metropoli než tradič‑
nímu čínskému městu. Hong Kong je jedno z nejdůležitějších
obchodních center světa a sídlí zde i mnoho významných ban‑

kovních domů a společností. Tato oblast také patří k nejhustě‑
ji osídleným koutům světa, což se projevuje logicky i na ceně
ubytování. Řada lidí je zde nucena bydlet v tzv. klecových by‑
tech, které opravdu připomínají spíše klec na přepravu zvířat
než rodinnou domácnost. I náš hotel v centru města byl na
evropské poměry jaksi těsnější. Z postele člověk rovnou vstu‑
poval do sprchového koutu, ale mně to nevadilo a říkal jsem si,
že aspoň zažívám pravou atmosféru Hong Kongu. Jelikož jsme
měli na toto město pouhé dva dny, ihned jsme se vydali do
víru velkoměsta. Po New Yorku je to druhé město, z něhož
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jsem měl pocit, že nikdy nespí. Když jsme se v noci vraceli
z Victoria Peak, kde se nám otevřel nádherný pohled na celou
zátoku s mrakodrapy, myslel jsem, že ruch v ulicích již dávno
utichl. Hluboce jsem se však mýlil, jelikož po půlnoci začínal
Hong Kong teprve opravdu ožívat. Z ulic zmizeli podnikatelé
s telefony a objevily se zde pouliční restaurace a jejich číšní‑
ci nás hlasitě vybízeli k ochutnání různých specialit. Ačkoliv
byly již skoro dvě hodiny ráno, všude panoval velmi čilý ruch,
jako kdyby byly dvě hodiny odpoledne. Lidé usedali ke stoleč‑
kům, vesele se bavili a my jsme jen fascinovaně pozorovali to
hemžení kolem nás. Ráno opět jako by se člověk ocitl v jiném
městě a ulice se zaplnily businessmany s kravatami, kteří neu‑
stále někam spěchali a něco pokřikovali do mobilních telefonů.
Přestože se čínštinu učím již třetím rokem, nebyl jsem scho‑
pen objednat si v restauraci ani kávu. Obyvatelé Hong Kongu
hovoří tzv. kantonskou čínštinou a když jsem se jich anglicky
ptal, nakolik se liší od té mandarínské, odpovídali mi, že je to
pro ně úplně cizí jazyk. Z Hong Kongu pak vyplouvají každou
hodinu lodě do Macaa, které je bývalou portugalskou kolonií
a v roce 1999 také přešlo pod čínskou samosprávu. V historic‑
kém centru je však Portugalsko vidět a cítit na každém kroku.
Když se člověk rozhlédne kolem sebe, uvědomí si, že většinu
domů zdobí tradiční portugalské azulejos a nápisy zde stále
zůstávají v portugalštině. Hlavní důvod, proč však většina
obyvatel míří do Macaa, jsou kasina. Macao je považováno
za asijské Las Vegas a v porovnání se svým slavnějším před‑
chůdcem se opravdu nemá zač stydět, ba právě naopak. Poté co
jsme zhlédli nejslavnější show v Macau „House of Dancing water“, trvalo nám ještě několik minut, než jsme se vzpamatovali
z tohoto úžasného zážitku. Na scéně se střídali ti nejlepší ak‑
robaté a kaskadéři, projížděla tam auta, motorky a na závěr na
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scénu dokonce připlul obrovský koráb. Jako milovník Francie
jsem pak zavítal do Eiffelovy věže a vychutnal si ty nejlepší
francouzské speciality. Možná se ptáte, co dělá Eiffelova věž
v Macau, ale stejně jako má Las Vega svoji francouzskou čtvrť,
i Macao se pyšní nejslavnějšími francouzskými pamětihod‑
nostmi, které tak dokonale imitují originál, že člověk na chvíli
zaváhá, jestli je ve Francii nebo v kasinu. Tento svět byl pro nás
zajímavým zpestřením, ale již jsme se těšili na Filipíny, kde
nás snad opět bude čekat atmosféra Asie.
Text i fota Jan LAZAR

Hotelová recepce v Macau připomínající slavný Louvre

Historické centrum Macaa (cítíte ten dech Portugalska?)
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PAMĚŤ A ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
VĚNOVÁNO 50. VÝROČÍ SMUTNÉ SMRTI STUDENTA JANA ZAJÍCE

Jan Zajíc se narodil manželům Martě
a Jaroslavovi Zajícovým v roce 1950.
Maminka byla učitelka českého
jazyka a matematiky na vítkovské
základní škole v Opavské ulici.
Tatínek pracoval ve vítkovské
drogerii, kde mu Jan občas
vypomáhal. Manželé Zajícovi měli tři
děti – Jaroslava, Jana a Martu. Jan
navštěvoval základní školu v Opavské
ulici. Byl to nadaný a manuálně
šikovný žák se smyslem pro humor.
Nesnášel nudu, miloval přírodu,
především malebné údolí řeky
Moravice.

VZPOMÍNKA PANÍ UČITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V OPAVSKÉ ULICI.
„Honzu jsem znala z divadelního kroužku, který jsme vedly s kolegyní Aničkou Fojtíkovou a panem divadelníkem Hrabčíkem.
Honza tam hrál toho krále a pan Hrabčík mu řekl, že nesmí mít
boty, ale pantofle. Honza si je vyzul, plácal jimi děvčata a honil je za kulisami. Byl to šikovný hezký kluk, holky na něj už na
vyšším stupni letěly. Pan Hrabčík vždycky nadával, že tam dělají
nepořádek!“
Učitelé na základní škole jej přemlouvali, aby dále ve svém
studiu pokračoval na vítkovském gymnáziu. To však Jan od‑
mítl s tím, že chce být železničářem, proto šel roku 1965 stu‑
dovat na střední průmyslovou školu železniční do Šumperka.
Bydlel v internátě a o víkendech jezdil domů do Vítkova. Po
okupaci vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 se v kasárnách
vedle internátu usadila sovětská posádka, která zřejmě v Jano‑
vi umocnila pocit útlaku a nespravedlnosti.
VZPOMÍNKA MAMINKY MARTY ZAJÍCOVÉ
(únorové noviny NAŠE OPAVSKO 2. 2. 1990):
„Byl čestný a když dal slovo, nevzal je zpět. Závazky plnil do puntíku. Měl za zlé třeba tátovi, který tvrdil, že dané rozhodnutí je nutno podle okolností pozměnit. Co je dnes dobré, nemusí být správné za týden. To neuznával a striktně odmítal. Častokrát říkal,

že nás poznamenala doba, ve které jsme žili. Celé naší generaci
dával za vinu, že se nepostavila proti deformacím a mlčela k bezprávím. Často říkal, že je mladší, ale vidí dál. A snad i viděl…“
VZPOMÍNKA DOC. PAVLY ZAJÍCOVÉ, MANŽELKY JANOVA BRATRA JAROSLAVA
„Sebeobětování, jímž protestoval Jan Zajíc 25. února 1969, tedy
ve výroční den komunistického převratu, proti absurdní sovětské
okupaci Československa, vnímám stále jako živé memento a jako
měřítko pro každé nečestné jednání – od drobné prospěchářské lži
po zpupnou mocenskou hru.
Se svým manželem, bratrem Jana Zajíce, jsem se seznámila devět let po Janově smrti. V rodině se o Janovi nemluvilo
téměř nikdy. Jedna moje malá vzpomínka je spojena s Janovou
maminkou, paní Martou Zajícovou. Byla to vřelá a starostlivá
žena, zbožňovaná všemi svými čtyřmi vnoučaty – mimo jiné
za to, jak báječně vařila nebo jak krásně jim vyprávěla a předčítala. Jednou jsem jí řekla při pohledu na Janovu fotografii, kterou
měli Zajícovi na sekretáři – byla to ta fotka na zahradě v košili
rozhalence: „Jenda musel být charakterově krásný člověk.“ Tehdy se babička Marta trochu rozhovořila. Řekla: No, hezký byl po
tátovi. Když byly děti malé a já jim četla pohádky, Honza všechen ten boj mezi dobrem a zlem hodně prožíval. Vždycky fandil
Čechům, nejen ve sportu, ve všem. Byl hrdý na to, že je Čech.
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Nesnášel nespravedlnost. Když dostal na průmyslovce trest, protože někomu něco řekl do očí, nesměl jet na víkend domů. Tak
jsem usmažila řízky a zavezli jsme mu je do Šumperka.
To byl jeden z mála momentů, kdy se rodinné mlčení o Janovi prolomilo. Janovi rodiče už nežijí. Pro jeho bratra a sestru jsou výroční
akce věnované vzpomínce na Jana Zajíce dodnes velmi smutné.“
Jana Zajíce velmi zasáhl čin Jana Palacha. Zúčastnil se v Praze
pohřebního průvodu a držel před budovou Národního muzea
hladovku. Těžce nesl obrat politiků po příjezdu vojsk, lhostej‑
nost a zakřiknutost veřejnosti. Podle pamětníků říkal: „Musíme je probudit!“ Úmysl upálit se netajil. Jeho nejbližší okolí kro‑
mě rodiny o tom vědělo, někteří ovšem nevěřili, že to Jan myslí
vážně. Ráno 25. února se Jan se svým kamarádem z internátu
vydal vlakem do Prahy, v obchodech kolem Václavského ná‑
městí nakoupil vše potřebné a už sám se odebral k domu číslo
39. V průjezdu se zapálil a chtěl vyběhnout na Václavské ná‑
městí…Přál si být pohřben v Praze, především pro vyšší ohlas
veřejnosti, což se nakonec neuskutečnilo… Rakev byla vysta‑
vena ve Vítkově na základní škole v Opavské ulici s nápisem
„Chtěl jsem být jen malým plamínkem v temnotách.“ Žáci drželi
čestnou stráž a pietu za Janovu oběť. Odtud byl také vypraven
pohřební průvod, kterého se účastnilo odhadem až deset tisíc
lidí. Mši sloužil páter Josef Krakovič bez jakýchkoli omezení
a při posledním loučení zněla československá státní hymna.
Po tragické události oslovila Janova matka sochaře Olbrama
Zoubka s prosbou, aby vytvořil návrh náhrobku. Orgány stát‑
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ní moci se však obávaly, že se místo odpočinku Jana Zajíce
stane poutním místem, ke kterému by se sjížděli odpůrci re‑
žimu z celé republiky, proto po celých dvacet let nemohl být
náhrobek umístěn na vítkovském hřbitově. Hrob byl po celou
dobu osazen pouze velkým kamenným kvádrem se jménem.
Koncepce Olbrama Zoubka, na které spolupracoval s architek‑
ty Jindřichem Malátkem a Ivo Loosem, byla okleštěna o bron‑
zové koule, jež měly velký kvádr podpírat, a o břidlicový reliéf
symbolizující torzo těla mizícího v ploše. Po léta schraňované
části náhrobku osadil Olbram Zoubek na vítkovském hřbitově
až v roce 1990 před slavnostním výročím Janova skonu.
Rok po Janově upálení se odpoledne na gymnáziu ve Vítkově
sešlo několik Zajícových kamarádů ze školy a požádali pana
školníka o nářadí. Ten jim sehnal nástěnku a s největší pravdě‑
podobností ji také přidělal v maturitní třídě žáků. Na nástěnce
byla báseň Jana Zajíce, jeho fotografie, karafiát a černý pruh.
Taková výroční tryzna. Druhý den se v této třídě naplno uči‑
lo. První vyučující se žáků zeptala něco v tom smyslu, zda se
jedná o jejich spolužáka. Jakmile dostala vysvětlení, učila dál
svůj předmět. Druhou hodinu nastoupil do třídy velmi vážný
a nasupený učitel, který přišel se svou tradiční grimasou. Ve
třídě byl hrobový klid, až se přihlásila jedna studentka a uči‑
teli řekla: „Chlapec na nástěnce byl náš kamarád.“ Učitel i žáci
povstali a vzdali Janu Zajícovi hold minutou ticha. Učitelka
třetí vyučovací hodiny si nástěnky všimla až při obcházení
třídy. Jelikož dříve učila v Českém Těšíně, Jana Zajíce příliš
neznala, a proto se na všechno vyptala a ve výuce plynule
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Hrob Jana Zajíce na vítkovském hřbitově zhotoveném dle návrhu Olbrama Zoubka – bronzové koule podepírající kamenný
kvádr osazený bronzovou deskou s reliéfem.- Panorama s kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově.

pokračovala. V podobném duchu probíhala výuka až do po‑
slední hodiny. Událost se rozkřikla po škole a všichni se na
pietní nástěnku chodili dívat, až do třídy vtrhl žák s fotoapará‑
tem, nástěnku nafotografoval a vše nahlásil veřejné bezpečnos‑
ti!!! Přijela STB a celou věc začala vyšetřovat. Učitelům kladli
otázky typu „Jaký vztah máte k Janu Zajícovi?“, „Proč jste nástěnku nestrhli?“ nebo dokonce „Proč jste nástěnku nerozšlapali?“ Žáci měli jasno, Janu Zajícovi tuto vzpomínku dlužili.
Učitelé, kteří proti nástěnce nezasáhli, byli perzekvováni – za
trest přeřazeni na jiná pracoviště.
Návrh Janova hrobu čekal v ateliéru sochaře Olbrama
Zoubka mnoho let… Teprve 25. února 1990 v ranních hodi‑
nách proběhla ve Vítkově pamětní mše za Jana Zajíce a ve čtr‑
náct hodin bylo vítkovské náměstí na pietnsí akci slavnostně
přejmenováno z náměstí Rudé armády na náměstí Jana Zajíce.
Přišly tisíce lidí, mezi nimi chartisté, představitelé Občanské‑
ho fóra… Pietní průvod se poté odebral na vítkovský hřbitov,

kde byl konečně odhalen dokončený náhrobek. Položených
květin bylo tolik, že hrob zcela zakryly.
Od Sametové revoluce bylo po Janu Zajícovi pojmenováno
několik ulic a dvě náměstí. Na základní škole ve Vítkově i na
střední škole v Šumperku byly odhaleny busty, připomínající
studijní léta Jana Zajíce. Prezident Václav Havel předal 28. říj‑
na 1991 Martě Zajícové řád Tomáše Garrigua Masaryka pro
Jana Zajíce in memoriam – Za zásluhy o demokracii a lidská
práva. V roce 2009 bylo Janu Zajícovi in memoriam uděleno
Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky.
Odkaz Jana Zajíce žije i dnes. Poprvé 17. listopadu 1989 a od
té doby pravidelně každý rok se koná Memoriál Jana Zajíce.
Jedná se o vycházku do údolí řeky Moravice, která začíná pi‑
etní vzpomínkou na vítkovském hřbitově. Kráčí se přírodou,
kterou měl Jan nejraději.
Po revoluci přišel Vladislav Kučík s iniciativou natočit
o Janu Zajícovi film. Napsal scénář a následně vznikl

Budova bývalé vítkovské základní školy v Opavské ulici, kterou navštěvoval Jan Zajíc, a busta Jana Zajíce
od Gottharda Jandy, jež byla na školu umístěna v roce 1991.
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úspěšný film režírovaný Ivo Trajkovem. Zajícův odkaz se plně
otiskl také do dnes již neexistující základní školy v Opavské
ulici, kde z popudu pana Kučíka a hrstky nadšenců, paní Dáši
Bejdákové a Stanislavy Sukové, vznikla myšlenka udílet Cenu
Jana Zajíce. Každoročně od roku 1992 bývají oceňováni nej‑
lepší žáci z Vítkovska… Na slavnostním ceremoniálu vždy vy‑
stupují renomovaní hudební umělci a účastní se ho významní
představitelé státních institucí, například v roce 2009 cenu
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předával prezident Václav Klaus. Každoročně jsou přítomni
také Janovi sourozenci Jaroslav a Marta. K 25. výročí od Jano‑
va upálení nechal Nadační fond Ceny Jana Zajíce natisknout
speciální pamětní obálky podle grafického návrhu Petra Ha‑
nouska, které dnes mají sběratelskou hodnotu. V dnešní době
je předávání ceny a ceremoniál plně v kompetenci města Vít‑
kova.
Radek HUŠKA,
student FF OU a kronikář města Vítkova

Pochodeň vzplála
Beznaděj
Jsem jako tráva pod kamenem,
ke které nemůže světlo svým zlatým pramenem
a přece živoří a žije,
protože ze země vodu pije.
Všichni jsme stejně na tom,
člověk je ve vesmíru nic, snad méně než atom,
a přece má silnou touhu žít
a celou duší chce tu být.
To k životu ho nutí síla,
síla, co v srdci se narodila,
a tou silou, tou je cit,
pro tu sílu chce se žít.
Jsem snad víc než tráva,
která nemá ani zkušenosti, ani cit, ani práva,
protože mám v srdci nenávist a v duši žal,
jako by mě sám ďábel žhavým železem vykoval.
Stokrát ne! Nemůže to pořád tak být.
Po smrti najdu snad svatý klid.

Pochodeň vzplála
uprostřed náměstí
Pochodeň strachu
z lidského neštěstí
Pochodeň zoufalství
Pochodeň vzdoru
Pochodeň protestu
němého bolu
Pochodeň z vyznání
plamenného kréda
lidé – Buďte lidmi!
Jinak se žít nedá!

Shromáždění lidu na vítkovském náměstí 25. února 1990 při uctění památky Jana Zajíce
a přejmenování náměstí. Příloha ke Kronice města Vítkova 1990

Místo doslovu.
Útlý sešitek Zajícových básní s názvem Ve jménu
života vašeho! Hořím…, z něhož Radek Huška
básně vybral, nám připravil malé překvapení.
Byl vydán Školským úřadem v Opavě v roce
1994 a k vydání jej připravili – Miroslav a Jan
Malurovi, otec a syn. Miroslav, za totality pro‑
následovaný, bohužel předčasně zemřel, jeho
syn Jan je dnes profesorem naší fakulty a vedou‑
cím katedry české literatury. V roce 1994, kdy
otec a syn sborníček vydali, bylo Janovi 23 let
a byl čerstvým absolventem naší tehdy nové uni‑
verzity. Díky, Honzo!

Eva MRHAČOVÁ

