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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
POKLADY EVROPSKÝCH GALERIÍ A MUZEÍ
Germanisches Nationalmuseum Norimberk

Germanisches Nationalmuseum Norimberk

Germánské národní muzeum (Germanisches Nationalmuse
um) v Norimberku je největším kulturně‑historickým muze‑
em v německy mluvících zemích. Dnes obsahují jeho rozsáhlé
sbírky více než 1,3 milionu exponátů od pravěku až po sou
časnost. V muzeu se často konají různě zaměřené příležitostné
výstavy.
Muzeum bylo založeno v srpnu 1852 franckým šlechticem
Hansem svobodným pánem von und zu Aufseß. Jeho název
odkazoval k snahám o sjednocení německých států z roku
1848, resp. 1849. Po vyhlášení německého císařství v roce 1871
se muzeum stalo oficiálním národním muzeem německého
umění a kultury.
První sbírkové předměty byly uloženy v jedné z norimber
ských věží. Jádrem muzea se pak v roce 1857 stal pozdně stře
dověký kartuziánský klášter, který věnoval muzeu bavorský

Veit Stoß, Madona s dítětem
(kolem roku 1500)

král. Muzeum prošlo postupně řadou různých přestaveb a roz
šíření, především pak ve 20. století.
Podle názvu muzea by se dalo očekávat, že se v období Třetí
říše stalo „výkladní skříní“ nacismu. Stalo se tak ale jen čás
tečně. Muzeum např. nikdy nenavštívil Adolf Hitler, pro něhož
byl Norimberk jedním z nejněmečtějších měst vůbec. Hodně
bylo poškozeno nálety za 2. světové války, kdy byly zničeny ex
ponáty, které nebyly včas odvezeny do bezpečí (sádrové busty,
zařízené pokoje z různých historických období). Po válce do
šlo k obnovení jen vybraných budov muzea a pomalu se začala
oživovat i výstavní činnost.
Díky jedinečným exponátům a jejich zajímavé instalaci mo
hou dnes návštěvníci podniknout fascinující cestu časem od
doby kamenné až po počátek 21. století.
Marek ZÁGORA, absolvent FF OU
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Albrecht Dürer, Portrét Barbary Dürerové (1490)

Albrecht Dürer, Ruce dvanáctiletého Krista (1506)
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Ernst Ludwig Kirchner, Pijan (1914)

Relikviář (1438–1440)

Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx, odt nebo rtf. U všech snímků uvádějte popisek a jméno autora. Dodržujte stanovený rozsah článků –
jedna strana v Listech FF OU vychází cca na 3 500 znaků včetně mezer. Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky
upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit, nebo vrátit.
Příspěvky do dubnových Listů zasílejte nejpozději do 23. dubna 2019 na adresu: eva.mrhacova@osu.cz.
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do připravovaného čísla zařazeny.
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Behaimův glóbus (1491–1494), zvaný také Behaimovo
zemské jablko (Erdapfel)
Zemské jablko (Erdapfel) je nejstarším dochovaným
glóbem na světě. Byl vytvořen na žádost norimberské
městské rady a je na něm zachycen svět ještě před „obje
vením“ Ameriky. Má průměr 54 cm a je zhotoven z papí
ru a sádry. Na glóbu najdeme četné piktogramy, místní
názvy, krátké vysvětlující texty, vyobrazení vládců, erbů,
bájných a exotických zvířat, které jsou velice zajímavým
svědectvím o době svého vzniku. Martin Behaim nevy
tvořil glóbus sám, ale spolupracoval s několika zkušený
mi řemeslníky.

Spona ve tvaru orla
(kolem roku 500)

Albrecht Dürer, Císař Karel Veliký (1511–1513)

Akvamanile ve tvaru lva
(počátek 13. století)

Lucas Cranach starší, Nerovný pár (kolem roku 1530)
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MŮJ "ERASMOVSKÝ" POBYT

Hrázděné zdivo

Štrasburk je často nazýván křižovatka Evropy. V převážné
většině si lidé toto evropské město rozkládající se podél řeky
Rýn spojí s institucemi Evropské unie: Evropský parlament,
Rada Evropské unie a Evropský soudní dvůr pro lidská prá‑
va. Štrasburk je také místem, kde více než deset let pobýval
vynálezce knihtisku Johannes Gutenberg, po němž je zde po
jmenováno nejen jedno z hlavních štrasburských náměstí, ale
také restaurace.
Město nabízí ale mnohem víc a německý vliv je zde zřejmý
na první pohled: mnoho překrásných parků a zahrad, nespo
čet muzeí a knihoven, pro region typické restaurace, kde mů
žeme ochutnat tradiční alsaské speciality (velmi se podobají
německé a české kuchyni), mezi něž patří známý slaný koláč
„tarte flambée“, nesmím také opomenout pro Alsasko typické
domy s hrázděnou stavbou. V adventním období je Štrasburk
dokonce nazýván hlavním městem Vánoc. Co se dopravy týče,
ve Štrasburku je vybudovaná velmi rozsáhlá síť cyklostezek,
město je tedy uzpůsobeno spíše pro cyklisty a pro pěší než
pro auta. Město má strategickou polohu, nachází se na hranici
s Německem. Zajímavostí a takovou místní kuriozitou je fakt,
že do německého města Kehl se dá ze Štrasburku dojet měst
skou hromadnou dopravou – tramvají. Já bydlím doslova na
hranicích a v Německu jsem tramvají i za 5 minut.
Studijního výjezdu jsem se účastnila již v bakalářském stu
diu, tehdy jsem si vybrala Nancy, poklidné město v Lotrinsku,
dvě hodiny od Štrasburku. V průběhu svého magisterského
studia jsem možnosti zahraničního výjezdu chtěla využít také.
Vzhledem k tomu, že se v navazujícím studiu věnuji překlada
telství a tlumočnictví, s výběrem města jsem neváhala.

Katedrála ve Štrasburku

Naší partnerskou institucí je ve Štrasburku překladatelský
a tlumočnický institut (ITIRI), který má velmi dobrou reputa
ci, což již nyní, po sedmi měsících, mohu jen potvrdit. Úroveň
výuky na institutu předčila má očekávání. Výuka je zaměřena
především na praxi, hodin překladu a tlumočení je mnoho.
Čeština zde není jako pracovní jazyk na výběr, překládám
tedy z a do angličtiny a francouzštiny, což, jak mí kolegové
s oblibou říkají, je pro mozek velká akrobacie a neskutečný
trénink, protože ani jeden z jazyků není mým jazykem ma‑
teřským, a jsem velmi ráda, že tuto možnost mám. Na institu
tu je výborná, přátelská atmosféra a jazyková diverzita je zde
více než vítaná. Zvolila jsem si ještě italštinu, kterou jsem již ve
Francii před pár lety studovala, a chtěla jsem v tom pokračo
vat. Přímo v budově institutu se také nachází univerzitní jazy‑
kové centrum, kde se můžete věnovat samostudiu některého
z 28 jazyků, pro které má centrum k dispozici mnoho výuko
vých materiálů.
Vzhledem k tomu, že jsem na Ostravské univerzitě studo‑
vala také portugalštinu, hned první týden ve Štrasburku jsem
hledala možnost, jak ve studiu pokračovat. Úplnou náhodou
jsem se dostala do štrasburské lusofonní asociace Chama
a hned při první návštěvě jsem se k asociaci připojila. Dochá
zím tam na konverzační kurzy a společně organizujeme mno
ho akcí spojených s lusofonní kulturou. V únoru jsem byla
s kolegyní pozvána do štrasburského rádia, abychom před
stavily asociaci a naše aktivity. Když už hovořím o lusofonní
kultuře, tak rozhodně stojí za zmínku velmi povedená výstava
známé portugalské autorky Joany Vasconcelos (vystavovala
mimo jiné také na zámku ve Versailles), kterou dočasně na
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Štrasburské rádio
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pár měsíců hostilo štrasburské Muzeum moder‑
ního a současného umění.
Co se týče běžného života, mám dojem, že
se tady lidé snadněji seznamují a navazují kon
takty. Jsou zvyklí více komunikovat v každo
denních situacích, v obchodech, v pekárnách,
v bankách, na trzích. Právě díky těmto sociál
ním interakcím mohu říci, že jsem se tady prak
ticky od samého počátku cítila velmi dobře, jako
doma.
Štrasburk je multikulturní město, které nabízí
nespočet příležitostí a během několika dnů vás
vtáhne do svého dění. Pokud ještě uvažujete,
zda využít možnosti zahraničních mobilit, roz‑
hodně neváhejte.
Adéla ODRIHOCKÄ

Budova Evropského parlamentu

FILOZOFICKÁ FAKULTA
V PŘEDJAŘÍ ROKU 2019
BOHEMISTICKÉ KONFERENCE V CENTRU PANT —
DVĚ ZAHRANIČNÍ VÍTĚZKY
Studentské bohemistické konference mají svou bohatou tradici
a ustálený termín na konci února. Letos se uskutečnily ve čtvrtek 21. 2. , ale novinkou bylo, že poprvé opustily prostory filozofické fakulty a usadily se v Centru PANT, který se stal brzy
po svém otevření vyhledávaným místem vzdělávacích a kulturních aktivit, zacílených na širokou veřejnost.
Není pochyb o tom, že studentské konference bývají svého
druhu zrcadlem badatelského dění jednotlivých kateder. Také
letošní program jasně ukázal několik pilířů. Mezi literárněvěd
nými příspěvky se objevila témata z barokního období, litera
tury současné i regionální; jazykovědným dominovaly dvě ob
lasti, onomastika a kvantitativní lingvistika. Pozoruhodným
faktem je, že hlavní ocenění si odnesly dvě zahraniční student
ky ostravské bohemistiky. Laureátkou Ceny poroty literární
části se stala Paulina Wołowczyk, polská studentka magister
ské jednooborové češtiny, která k nám přišla po bakalářském
studiu v Krakově; její příspěvek komparoval české a polské
barokní drama s vánoční tematikou. Jazykovou část ovládla
Tinglin Sun, absolventka bakalářské češtiny v Pekingu. Hovo
řila o variantnosti vybraných čínských toponym adaptovaných
do češtiny a jejich používání v beletrii, odborných textech

Prof. Malura předává cenu Pavlíně Wołowczyk
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i publicistice. Je zjevné, že dnes tolik skloňovaná
internacionalizace se umí přirozeně uplatnit také
v bohemistických oborech, kde by to zřejmě leckdo
nečekal. Centrum PANT coby živý prostor na vý
razném ostravském místě (nedaleko fakulty, divadla
i katedrály) se ukázal jako vlídné útočiště pro tako
vé setkání. Není to nic překvapivého, v kavárnách,
mezi knihami a zároveň v těsném dotyku s rušnou
ulicí se literárním debatám a bohemistickým studiím
v Ostravě vždycky dařilo.
Jan MALURA

Účastnice a účastník jazykové části (úplně vlevo vítězka Tinglin Sun)

ZEMŘEL PROFESOR MIRO KUSÝ, STATEČNÝ A SILNÝ CLOVĚK

Minulý měsíc proběhlo poslední rozloučení se slovenským
politologem, filozofem, disidentem a bývalým rektorem UK
v Bratislavě Miroslavem Kusým. Jeho energií naplněnou 87 let
trvající cestu životem ukončilo ve středu 13. 2. srdeční selhání.
O slovenském disentu jsem toho v osmdesátých letech moc
nevěděl. Představovalo ho pro mne jen několik osobnos
tí, Miro Kusý byl jednou z těch nejvýraznějších. Chartu 77
podepsal jako jeden z prvních na Slovensku a totalitní moci
vzdoroval vytrvale, statečně a viditelně. Mimo jiné psal úvahy
a komentáře pro Rádio Svobodná Evropa, pořádal bytové se
mináře, patřil ke spisovatelům okolo Edice Petlice Ludvíka Va
culíka a Edice Expedice Václava Havla. Za svou opoziční čin
nost byl neustále perzekuován a několikrát vězněn, naposledy
v srpnu 1989, kdy proces s tzv. Bratislavskou pětkou ukončily
až listopadové demonstrace a pád režimu.
V roce 1954 vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy univer
zity v Praze. Po návratu do Bratislavy působil na Filozofické
fakultě Univerzity Komenského (FF UK). Zprvu jako prakti
kant, v letech 1967–1970 jako profesor marxistické filozofie.
Byl dokonce členem Ústředního výboru Komunistické strany
Slovenska (1968–1969). Na počátku normalizace byl z Komu
nistické strany Slovenska vyloučen a v roce 1970 mu byla za
kázána pedagogická činnost. Z profesora filozofie se na téže
Filozofické fakultě stal knihovníkem. V únoru 1977 podepsal,

jako v pořadí třetí na Slovensku, Chartu 77 a hned další den
byl vyhozen i z místa knihovníka. V dalších letech se živil
v různých dělnických profesích, zde sbíral příběhy, o kterých
pak velice rád a poutavě vyprávěl. Jeho životní cesta se nám
nemusí jevit úplně srozumitelně, ale jak napsal slovenský no
vinář Martin M. Šimečka „Jedinečnost Mira Kusého spočívá
v tom, že jeho životní stopa je přímá, zatímco jsou to naopak
naše dějiny, které okolo ní kličkují a různě ji protínají“.
Po pádu komunismu aktivita Miroslava Kusého pochopitel
ně ještě vzrostla a výčet je velice dlouhý. Stal se podpředsedou
Veřejnosti proti násilí, poslancem Federálního shromáždění
ČSFR a Slovenské národní rady (1990–1992). Byl zakladate
lem a do roku 1998 vedoucím katedry politologie FF Univer
zity Komenského v Bratislavě, v letech 1990–1991 byl na této
univerzitě rektorem. Dále zakladatelem a předsedou komise
Organizace Spojených národů pro lidská práva na Slovensku.
V letech 1991–1992 působil jako kancléř prezidenta České
a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR) Václava Havla pro
Slovensko. Byl zakladatelem mnohých dalších významných in
stitucí, mezi nimi například Slovenského helsinského výboru,
Nadace Milana Šimečky a zejména pak zmiňme jeho srdečný
projekt s názvem Olympiáda lidských práv, který dlouhé roky
vedl, a který vzdělával generace mladých lidí.
Dojemných i veselých vzpomínek na Miroslava Kusého je
mnoho. Velice výstižně jej ve své smuteční řeči vystihl Josef
Bátora, profesor na katedře politologie FF UK, když mimo jiné
uvedl: Miro Kusý stavěl mosty. Od poloviny 60. let stavěl most
k západní marxistické politické filozofii, která klade důraz na
osvobození jednotlivce zpod útlaku společenských struktur.
Dále systematický most k menšinám a různým formám jina
kosti, které mají právo být vnímané a právo rovnocenně patřit
do otevřeného společenství, kterým je každá demokratická
republika.
Jedna ze vzpomínek z raných 90. let se týká také Ostravské
univerzity. Tehdejší děkanka Filozofické fakulty Eva Mrhačová
ve svých pamětech píše: „A ještě jedna osobnost zazářila v čase
zrodu tohoto pracoviště. Z rozhlasu jsem se totiž jednoho rána
dozvěděla, že významný slovenský disident a chartista, profe
sor Miroslav Kusý, má na Slovensku potíže, že ho tam snad
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vyhazují z práce. A tak jsem doběhla na poštu, vyhledala jeho
bratislavské telefonní číslo a nabídla mu místo na naší vznika
jící katedře filozofie. Profesor Kusý (budoucí rektor Univerzity
Komenského v Bratislavě) odpověděl větou, kterou si dodnes
pamatuji:,Ďakujem pekne, ste prvá, beriem!’. A pak přijíž
děl po několik let k nám a přednášel zde politologii a česko
‑slovenské vztahy.“
S Miroslavem Kusým jsme měli možnost se v Ostravě setkat
ještě v říjnu loňského roku v Centru PANT, kdy přijal naše po
zvání k debatě s Danielem Kroupou a s Ladislavem Vrchov
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ským. Padlo mnoho moudrých vět a můj zážitek z osobního
setkání vygradoval, když jsme poté zašli všichni na Spolek
a v debatě další skoro dvě hodiny pokračovali. Miro nad skle
nicí vína vzpomínal a poutavě vyprávěl. Díky tomu jsem měl
možnost osobně se poznat a popovídat si s člověkem, kterého si
tolik let velice vážím. Byl to silný a krásný zážitek, který zůsta
ne. Miro patřil mezi ty, jejichž statečnost a síla byla, je a bude
mou velkou inspirací.
Petr PÁNEK, Centrum PANT

EXPEDICE ROMA MMXIX
První letošní exkurze katedry dějin umění pod názvem
Expedice ROMA se uskutečnila v únoru za památkami věčného
města Říma. Expediční skupina patnácti osob se skládala jak ze
studentů filozofické a pedagogické fakulty, tak z jihokorejských
studentek univerzity v Pusanu z výměnného programu VIA.
Letecký přesun z Prahy do Říma probíhal hladce a na minu
tu přesně podle patnáctistránkového itineráře, který sestavil
a pečlivě dodržoval náš průvodce Mgr. Zdenek Pala. Kolegové,
kteří s ním byli na expedici poprvé, v tomto soupisu marně
hledali položky s hesly jako snídaně, káva, přestávka, pauza
či oběd. Tyto vymoženosti nám byly z důvodu nadbytku pa
mátek dostupné jen pokud jsme stíhali tzv. „nad plán“, nebo
v době mimo harmonogram. Někteří studenti využívali itine
rář již v Římě k rukopisným poznámkám, já jeho přednosti
objevil až doma, a to při orientaci v tisícovce expedičních foto
grafií, neboť čas jejich pořízení se přesně kryje s časem návště
vy a názvem památky v itineráři.
Během expedice jsme za slunečného jarního počasí nachodi
li 160 kilometrů. Navštívili 25 původních antických památek

a archeologických nalezišť a prohlédli si totožné množství mu
zeí a veřejně přístupných sbírek. Prošli se po čtyřech původních
dlážděných římských silnicích a obešli 10 obelisků, 13 bran a 14
fontán. Sestoupili do katakomb, odpočívali v amfiteátrech i roz
valinách lázní a procházeli se místy, kde stávala římská fóra. Se
zatajeným dechem vstupovali do 77 bazilik, kostelů a klášterů
a zdokumentovali maximum z původních fresek, mozaik, ob
razů, soch a inventářů, které byly v památkách přístupné. Na
počítali jsme celkem 222 navštívených památek a lokalit a obdi
vovali fyzickou výdrž našeho průvodce, který nejenže dohlížel
na kompletnost naší skupiny a časový plán, ale ještě s přehle
dem zvládal dvojjazyčně okomentovat vše, co jsme viděli.
Zdá se to neuvěřitelné, ale povedlo se nám navštívit přes
devadesát procent přístupných římských památek. Mgr. Pala
pro naši skupinu tvrdě vyjednával slevy na vstupném, díky
kterým se podařilo všechny vstupy pořídit do třiceti euro, což
s náklady na přepravu po Římě i mimo něj nepřekročilo část
ku osmdesát euro. Ale co by člověk neudělal pro zvýšení vlast
ní vzdělanosti a kredity k tomu jako bonus.

Slavné Španělské schody
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Forum romanum – antické centrum města

Renesanční zahrady v Tivoli

Nedovedu si představit, že by se všechny tyto památky daly
navštívit soukromě nebo s rodinou. Vlastně je to nemožné, pro
tože jen plné vstupné by dle současných cen činilo více než sto
devadesát euro na osobu. Navíc ne vždy partnera přesvědčíte,
aby sdílel vaše expediční nadšení, a nezletilé potomky už vůbec
ne. Na návštěvu Říma o totožném rozsahu, ale v rodinném tem
pu, by bylo potřeba daleko více času, a proto doporučuji obdob
né expedice absolvovat ještě za studentského života.
Určitě se ptáte, jestli se tolik informací dá vstřebat. Nedá!
Těch vjemů a zážitků je na jeden týden opravdu moc. Ale ná
vštěvou Říma vše nekončí. Třídíme fotky, poznámky, myšlen
ky… A co je skvělé, stále na toto téma diskutujeme, a to nejen
mezi námi studenty. Rovněž přednášející se nás ptají, co vše
jsme viděli a jakých dojmů jsme nabyli. Návštěva Říma nás vel
mi pozitivně ovlivnila a s tím se dá dále pracovat…
Petr MAĎA,
student prvního ročníku dějin umění

DEN S PŘEKLADEM
Dne 12. března 2019 se v aule OU, zaplněné téměř do posled
ního místa, konal již XIV. ročník Dne s překladem. Sešlo se zde
mnoho zájemců o překlad zejména z řad mládeže, v letošním
roce totiž přibyla kategorie pro studenty SŠ. Odborná porota,
složená ze zástupců jednotlivých jazykových kateder, tak po
suzovala celkem 136 školních příspěvků (z více než 5 různých
krajů ČR a 20 vzdělávacích zařízení) a 38 příspěvků z českých
univerzit. Jak je z těchto údajů zřejmé, školáci v letošním roce
soutěži dominovali. Poté co Mgr. Renáta Tomášková, Dr., kte
rá toto filologické dopoledne moderovala, přivítala všechny
hosty, přednesla zdravici proděkanka pro zahraniční i vnější
vztahy, PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D., a předala oceněným
studentům diplomy i čestná uznání. Poté mohl odstartovat
dopolední program. Jako první proslovil přednášku Jazykové
technologie v audiovizuálním překladu Mgr. Miroslav Pošta,
absolvent ÚTRL a FF UK a autor dvou publikací, které se vě
nují problematice audiovizuálního překladu – Titulkujeme
profesionálně (2011, 2012) a Technologie ve službách překlada-

tele (2017). Ve svém výkladu se soustředil na moderní software
(např. Sketch Engine, Subtitle Edit), který dnešní překladatel
hojně využívá při své práci. Hovořil o práci s korpusy, stro
jovém překladu, počítačem podporovaném překladu, pře
kladových pamětech (TM) a pozastavil se zejména u překla
du titulků. V rámci druhého vystoupení O překladu libreta
Šostakovičovy opery „Lady Macbeth Mcenského újezdu“ se
Mgr. Igor Jelínek, Ph.D., podělil o praktické zkušenosti s pře
kladem libreta pro Národní divadlo moravskoslezské. Nejpve
věnoval pozornost trojlístku autorů Shakespeare‑Leskov
‑Šostakovič, poté demonstroval svá překladatelská řešení na
veršovaných pasážích – „áriích“, jež jsou kromě „recitativů“
důležitou součástí každého operního textu. Sváteční dopole
dne završilo vystoupení paní Mgr. Anny Tkáčové, překlada
telky ze španělštiny (C. Fuentes, O. Paz., E. Poniatowská aj.)
s názvem Překlad eseje – jedno velké dobrodružství. Ve svém
výkladu se zaměřila na úskalí číhající na překladatele ve sfé
ře esejistiky, jež vyžaduje od autora její cizojazyčné verze
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značnou erudici, orientaci v oblasti reálií dané země a v nepo
slední řadě i sečtělost. Spisovatelé se s oblibou odvolávají ve
svém díle na různé prameny a ne vždy tak činí přesně, pro
to je často problematické zdroj, jejž citují, dohledat. V tom
mj. spočívá i dobrodružství avizované v titulu jejího vystoupe
ní. Publikum všechna vystoupení evidentně zaujala a všichni
přednášející posléze odpověděli na několik zajímavých dotazů,
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v nichž dále rozvinuli svoje myšlenky a snad tím i inspirovali
zájemce o překlad. Letošní Den s překladem byl, jako ostatně
každoročně, logickou tečkou za překladatelskou soutěží. Do
mnívám se, že i v příštím roce bude počet účastníků vysoký,
neboť v očích některých mladých lidí, které jsem viděl, hořel
nefalšovaný zájem o toto nesnadné, ale tolik krásné řemeslo.
Jiří MURYC

SVÁTKY JARA U SLOVANŮ
nesli jaro. Nejdůležitějším je při oslavě maslenice dobrá nála
da, chuť na sladké palačinky a také úcta k mrtvým.
Dmytro KLYMENKO
Pohoštění, které Dmytro připravil pro katedru (polévka kyselé
šči, pohanková kaše s máslem a bliny – palačinky se slanou/slad‑
kou náplní), bylo skvělé, moc děkujeme!!!

MASLENICA

Maslenica je původem pohanský svátek východních Slovanů,
který se časem stal součástí křesťanského svátku Velikonoce.
Období maslenice začíná na konci vánočních svátků - odpo
čítáváním velkého půstu před smrtí Krista. Celá řada slovan
ských tradic jiných zemí na tento svátek navazuje - například
polský tłusty czwartek, masopust, kdy se spotřebovává tuk
před půstem a připravuje se jídlo ve tvaru kola, představující
ho slunce. Slovanský kalendář před obdobím pravoslaví a ka
tolicismu obsahoval celou řadu svátků a rituálů pro přivolání
jara (pálení Morany na Moravě, Marzany v Polsku a Rusku,
obřadní písně, všeobecně známé v Bělorusku a na Ukrajině
jako vesňanky, výroba a zdobení domů ptáčky a květinami).
Maslenica je známa především přípravou palačinek a lívanců,
které se připravují dosud. Současná maslenica u východních
Slovanů je zajímavým příkladem návratu pohanských zvyků
(tzv. neopohanství). Dobrým zvykem bylo vypouštět na konci
svátku z klecí ptáky, chycené na podzim, aby se vrátili a při-

BULHARSKÁ MARTENICA
— SYMBOL NEJEN JARA

Martenica, červenobíly amulet, který má ochraňovat před
neštěstím, má svůj původ u Prabulharů. Podle lidové tradice
je symbolem zdraví, síly, blahobytu, zvěstovatelem jara a pro
bouzející se přírody. Proč červená a bílá? Červená měla dávat
sílu životodárného slunce a chránit před nemocí, bílá přinášela
dlouhověkost. Březen, bulharsky MART, je jediný měsíc, který
Bulhaři nazývají ženským jménem. A tak se v lidové předsta
vivosti zrodil obraz baby Marty, moudré, hodné, ale i vrtoši‑
vé (počasí). Tuto mytologickou postavu, zrozenou z lidových
představ o hranici mezi zimou a létem, Bulhaři dodnes uctívají
a s láskou si ji připomínají vždy l. března.
Bulharská martenica měla různé podoby, ale vždy obsahova
la magickou červeno‑bílou nit. Nesmí se vyhodit, vyhodili bys
te tím své štěstí. Má se nosit do doby, než uvidíte čápa, vlaštov
ku nebo rozkvétající ovocný strom. – V mé rodné Sofii i dnes
potkáte l. března děti i dospělé ozdobené marteničkou. (I náš
bulharský premiér Borisov nosí marteničku na zápěstí…)
Sirma ZIDARO‑KOUNOVÁ

POCHVALA VŽDY POTĚŠÍ, KRITIKA POUČÍ
Vážená paní docentko,
děkuji za zaslání Listů FF OU. Je to zajímavé čtení i pro ně‑
koho, kdo není zaměstnancem fakulty. Musí Vás to stát velké
množství času a práce, výsledek je ale excelentní. Snad něko‑
ho obohatí i ten rozhovor o Malawi. Moc Vám děkuji za tuto
podporu naší pomoci v Africe a za spolupráci.
S úctou Rastislav Maďar
Milá paní Bolková,
děkuji za Listy. Článek věnovaný Janu Zajícovi mne opravdu
dojal, vůbec jsem neznala bližší okolnosti.
Srdečně doc. Helena Ulbrechtová, Slovanský ústav AV ČR Praha

Úžasné, dík za zaslání. Maďar, Zajíc, zamyšlení nad fake
news – skvělé.
Marie Stypková, novinářka
Redakce Listů FF nesouhlasí s prohlášením doc. Davida
uvedeným v zápise AS ze dne 28. 2., které obsahuje nepravdivé informace o obsahu a zaměření Listů FF: „Doc. David
v Listech postrádá informace o dění na fakultě, na jejichž
úkor převažují informace mimo život fakulty“.
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ZE ŽIVOTA NAŠICH
ABSOLVENTŮ
MGR. ALEXANDRA VIDLÁKOVÁ

Foto Alexandra Vidláková

Spolumajitelka a ředitelka anglické základní a mateřské školy Monty School, absolventka oboru učitelství
Anglický jazyk – Polský jazyk pro 2. stupeň ZŠ. Absolvovala v roce 1999.
Již za studií vyučovala anglický jazyk na základní škole.
Na katedře anglistiky působila ve studentském divadle
ELTO. Hrála v představeních Toma Conollyho Two Wo‑
men Of Color: A Black Comedy a Little Innocence or The
Daughter of an Engineer, a v představení Good Cop Ada‑
ma Parmy, s nimiž divadelní skupina vystoupila také na
univerzitách v Opavě, Olomouci, Katovicích a Erfurtu.
V letech 2000–2003 pracovala na naší katedře poloni‑
stiky jako lektor praktického jazyka. Byla zde v doktor‑
ském studiu, které nakonec nedokončila, protože se začala
věnovat zakládání anglické školky Monty.

Ačkoli jsi nevystudovala polské gymnázium, rozhodla ses pro
učitelské studium polštiny, v kombinaci s angličtinou. Co tě
k tomu vedlo?
Měla jsem to štěstí, že už za socialismu jsem se mohla učit an
glicky. Ve 2. třídě jsem byla vybrána jako nadané dítě, abych
přestoupila do jazykové třídy na ZŠ Chrjukinova v Ostravě
‑Zábřehu. Psal se rok 1983. Tehdy byly v celé Ostravě jen dvě
takové třídy. Od 3. ročníku jsme začali s ruštinou, od pátého
s angličtinou. Měla jsem obrovské štěstí. Jazyky mě vždycky
bavily, a tak jsem v angličtině pokračovala na „Šmeralce“, dnes
Matičním gymnáziu. Ruštinu bohužel v roce 1990 odmítli

V době svého působení na katedře založila spolu s teh‑
dejším doktorandem Petrem Vidlákem, svým budoucím
manželem, amatérské divadlo SZCZYT, v němž účinko‑
vali studenti polonistiky. Po celou dobu byli režiséry i her‑
ci tohoto divadla, které slavilo obrovské úspěchy v Ostravě
i v dalších městech našeho kraje.
V roce 2000 přeložila pod dívčím jménem Alexandra
Dědicová z angličtiny dva díly série Černá legie (Černá
legie a Bílá Růže), známého amerického spisovatele fan‑
tasy literatury Glena Cooka. Při překladu, který byl v re‑
cenzích velmi oceňován, zvolila pro fantasy literaturu
nezvyklé převedení anglických mluvících jmen do češtiny.
V roce 2004 vyšel v nakladatelství Agave pod jejím
dívčím jménem Česko‑anglický / Anglicko‑český slovník.
Unikátní byl tehdy tím, že i přes svůj kapesní rozměr ob‑
sahoval výslovnost anglických slov i v české části.
V letech 2001–2006 překládala z polštiny texty pro en‑
cyklopedický týdeník Planeta Země.
V září 2005 založila spolu se svým manželem Petrem
školku Monty, první předškolní zařízení v Ostravě, kde se
s dětmi komunikovalo takřka výhradně anglicky.
Po třech letech, v září 2008, založili manželé Vidlákovi
v Ostravě anglickou základní školu Monty School, jejíž je
rovněž ředitelkou.
Získala prestižní ocenění Evropský učitel jazyků
2010 za „vypracování projektové jazykové metody výuky
založené na metodě CLIL v anglickém jazyce pro děti ma‑
teřské školy a prvního stupně základní školy, inovativní
a výjimečné projekty pro žáky předškolního a mladšího
školního věku, inovativní a kreativní přístup a mimořád‑
né osobní nasazení“.
Eva MRHAČOVÁ

otevřít, takže tento jazyk jsem v aktivní formě ztratila. Z ang
ličtiny jsem si ještě před maturitou udělala státní zkoušku na
Státní jazykové škole. To byla jediná zkouška z angličtiny, kte
rá u nás tehdy existovala. Dřevní doby. Rozhodla jsem se pak
v angličtině dál zdokonalovat na univerzitě.
Pokud jde o polštinu, tu jsem se naučila od babičky z mamin
činy strany. Pochází z Varšavy a v roce 1951 se vdala za Čecha,
který v té době byl v Polsku na stáži. Maminka se narodila ještě
v Lodži. Pak se přestěhovali do Náchoda, a po roce 1968, kdy
byl děda suspendován z pozice ředitele textilky ve Slaném, se
rodina přestěhovala do Ostravy. Maminka byla po mém
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S babičkou a dědou o Vánocích 2018

narození hodně nemocná, a tak jsem spoustu času strávila prá
vě s babičkou a dědou, kteří mě velmi ovlivnili. Díky babičce,
která se mnou vždy mluvila polsky, jsem se navíc stala bilingv
ním dítětem. Díky tomu věřím, že když se s jazykem začne brzy,
neznamená to žádný problém, právě naopak, je to obrovská vý
hoda. I tato zkušenost stála za otevřením mé/naší anglické škol
ky a následně školy. Mimochodem, babička s dědou stále žijí
a těší se dobrému zdraví, je jim 89 a 96 let. A mají ze mě radost.
A učitelský obor jsem si vybrala, protože jsem už v té 2. třídě
tvrdila, že chci být učitelkou, a zůstalo mi to. Učit mě baví,
odjakživa.
Jak vznikl nápad založit soukromé vzdělávací zařízení?
Už za studií jsem učila na základní škole, kvalifikovaní ang
ličtináři v té době skoro nebyli… Ale státní školský systém mi
nevyhovoval. Jsem liberál, cítila jsem se svázaná dogmaty a ne
smyslnými pravidly. Chtěla jsem, aby mé žáky škola bavila, aby
se mě nebáli. A většina kolegyň mě kvůli tomu neměla ráda,
vadilo jim, že o mně děti mluví jako o paní učitelce Saše třeba.
Mně zase vadilo, že mi bylo 22 a některé mi bezostyšně tykaly,
aniž by se mě aspoň zeptaly, jestli mohou. Ale potkala jsem
v té době i skvělé lidi, kteří mě ovlivnili. Např. PhDr. Lucie Vy
bíralová, která mě na anglistice učila metodiku, moderně a za
jímavě – dala mi základy pro můj styl učení. Vedle ní to byla
doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D., z katedry pedagogiky,
která měla velmi laskavý přístup k nám studentům, a promí
tala ho i do výuky obecné pedagogiky. Zamilovala jsem se
do prací Komenského. Stále žasnu, jak byl tehdy pokrokový,
v rámci českého školství je vlastně pokrokový i dnes, bohužel.
Další významnou osobou na mé profesní dráze byla Mgr. Jar
mila Krkošková, pedagogický nadšenec, která ač o generaci
starší, uměla anglicky a taky francouzsky, a bez pedagogické
ho vzdělání byla rozená učitelka s velice přátelským a rovno
stářským přístupem ke mně coby začínající kolegyni na ZŠ.
I po mém odchodu jsme zůstaly v kontaktu, ona pak shodou
okolností řadu let pracovala jako ředitelka univerzitní knihov
ny, a poslední roky před jejím důchodem jsme se domluvily
na spolupráci v rámci naší školy, kde působila jako projektová
manažerka a díky své systematičnosti nám vytvořila základy
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funkční administrativy, na nichž stavíme dodnes.
Když jsme zakládali školku, byli jsme první v Ostravě. Zde
musím zmínit ještě jednu důležitou osobu, která mi myšlenku
vnukla. Paní Ludmila Horáková byla původně učitelkou v MŠ,
poznala jsem ji už jako zralou ženu, zajímající se o všechno
možné, a jednou tak přijela z Prahy a říká mi: „Tam ti mají an
glické školky, je tady v Ostravě něco takového?“ Učila jsem v té
době po školkách, výuka angličtiny v předškolních zařízeních
zrovna zažívala boom. Viděla jsem, kolik jsou ty děti skrze pís
ničky a říkanky schopny nasát za hodinu týdně, a měla jsem
chuť zkusit, jaké by to bylo, kdyby měly výuku intenzivnější.
Končili jsme tehdy s mým mužem jeden větší překladatel
ský projekt a řešili co dál. A tak padlo na jaře 2005 rozhodnutí
zkusit otevřít anglickou školku. V prvním roce jsme ji i přes
relativně vysoké školné museli dotovat z jiných příjmů, ale vy
drželi jsme, získali si renomé a více žáčků a nadšených rodičů,
kteří se začali dožadovat základní školy. A nešlo jim jen o ang
ličtinu, ale o celkový respektující a rozvíjející přístup k dětem.
V roce 2008 jsme tedy otevřeli 1. třídu – tyto děti dnes mají
sedmnáct, osmnáct a brzy budou maturovat. S mnohými jsme
stále v kontaktu, i s jejich rodiči. Dnes vzděláváme více než sto
čtyřicet dětí od 2 do 15 let a nejlepší je na tom to, že to dělá
me přesně podle našich představ, jejichž základem je osobní
a soustředěný přístup pedagogů k žákům. V roce 2020 bychom
měli otevřít první ročník lycea. Máme stále velmi úzké vztahy
s Ostravskou univerzitou. Můj muž vede překladatelský semi
nář jako externista na katedře slavistiky. Studenti Pedagogické
fakulty u nás plní reciproční aktivity a praxe. Mnozí z našich
vyučujících jsou absolventy OU.
Přibliž, prosím, čtenářům Listů FF, jak jste vybrali název
vaší školy.
Za vším je samozřejmě náš poněkud černější smysl pro hu
mor, ale také smysl pro racionalitu a myšlení v souvislostech,
které je jedním z pilířů naší školy. Dílo Monty Python’s Flying
Circus je všeobecně známé, takže si asi dovedete představit,
jak to u nás vypadá. Samozřejmě to není jen zábava, ale ten
neuvěřitelný nadhled, exploze nápadů, vytváření nečekaných
souvislostí, odvaha narušovat a kriticky posuzovat ustálená
klišé a tradiční tabu, především v ontologické rovině, to všech
no bychom chtěli být a dělat. K tomu se přidala snaha o vy
tvoření snadno vyslovitelného názvu i velmi malými dětmi,
o univerzálnost, o možnost vyslovovat název stejně v mnoha
jazycích, a také jsme věděli, že děti jsou nesmírně kreativní by
tosti a pokud je necháte být, postaví, nebo rozmontují, třeba
letadlo - a Monty bylo na světě. A logo nám vytvořila tehdy
čtyřletá dcera našeho kamaráda, grafika, který naše zadání
velmi chytře delegoval na kompetentní osobu. A jsme rádi, že
Monty dnes minimálně v Ostravě znamená především špičko
vou, i když velmi drahou školu a školku. Prostě máme dobré
jméno. Jezdí k nám děti třeba až z okolí Opavy nebo Čeladné,
a stojí jim to za to.
Co si myslíš o českém školství obecně?
Dlouhodobě je naše školství umanuté a uvízlé v podivně bez
prizorním, konzervativním časoprostoru. Na jednu stranu
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jsou školy hojně dotovány evropskými penězi, na
kupuje se drahé vybavení, nábytek, zatepluje se
ostošest, učitelé jsou neustále školeni v nových
přístupech a metodách, což samozřejmě opět platí
EU, a na druhou stranu stále ještě nikoho nezají
má, jaká je skutečná kvalita výuky, jak se pracuje
s dětmi, které jsou mimořádné na obou pólech,
co si myslí rodiče, co mladí kolegové, co si myslí
vlastně kdokoli. Hlavně aby všechno šlapalo, roz
počet byl řádně utracen, výkazy odeslány a nebyl
problém se šikanou, drogami a kriminalitou dětí.
To mluvím o základních školách, na středním
stupni dochází k prvnímu rozdělení na chytré
a hloupé, které je nepochopitelně nespravedlivé
a ve své podstatě falešné. O budoucnosti dětí roz
hoduje přijímací zkouška, nikoli celé předchozí
studium, úspěchy, znalosti, dovednosti, nýbrž to,
jak jsou schopné zvládnout stresovou situaci a za
psat písmenka do kolonek. Děti se ale do kolonek
mnohdy zařadit nedají, máme třeba žáky mimo
řádně nadané, kteří jsou zároveň dyslektici. U při
jímaček jim při nejlepším na základě doporučení
Pedagogicko‑psychologické poradny dají 20 %
času navíc. Jenže oni nepotřebují čas, potřebují,
aby jim třeba někdo přečetl zadání. Střední a pak
i vysoké školy by především měly mít prostor
a chuť zjišťovat zájem žáků o dané studium a ově
řovat jejich dovednosti. Jak je například možné,
že gymnázium v Opavě nezajímá, že uchazečka
má zkoušku FCE z angličtiny, a jediné, čím může
získat body navíc, jsou sportovní úspěchy? Jak je
možné, že řada absolventů pedagogického studia
nikdy nejde učit, a dokonce to ani od začátku ne
plánovali? A to jsou jen drobné příklady.
Hovořila jsi o angličtině a o respektujícím přístupu k žákům. Co ještě je charakteristické pro vaši
školu?
Cílem vzdělávání je podle nás naučit člověka kri
ticky myslet, umět pracovat s informacemi, vnímat
svět v souvislostech, vystupovat na veřejnosti, chá
pat, že učení je celoživotní záležitostí a spolupráce
celoživotní nutností.
V dětech se snažíme budovat sebedisciplínu
a zodpovědnost, aby se trvale dokázaly učit a vhod
ně se chovat i bez používání tradičních známek, od
měn a trestů, přičemž dbáme na to, aby děti věděly,
proč se danou věc učí nebo proč mají dodržovat
daná pravidla. Při učení je pro nás důležité bezstre
sové prostředí, zapojení co nejvíce smyslů, přímá
zkušenost, prostor pro vlastní vyvozování, propo
jení s praktickým životem, protože tím se zvyšuje
schopnost pamatovat si naučené.
Každé dítě chápeme jako individualitu s jedineč
nými schopnostmi a potřebami, proto vedeme děti
k tomu, aby dosahovaly svého osobního maxima
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Jsem patronkou Spring Dále School v Malém Tibetu. Přijeli
nás navštívit dva její absolventi.

Pořádali jsme Papučový den pro mobilní hospice

a zároveň spolupracovaly s ostatními a vnímaly, že takováto spolupráce
pomáhá týmu i jednotlivci dosahovat lepších výsledků. Hodnocení musí
být založeno na realitě a individuálních pokrocích každého dítěte, nikoli
na porovnávání jednotlivých dětí mezi sebou, přičemž vychází ze sebe
hodnocení dítěte a přesně vymezuje, čeho bylo dosaženo, na čem je třeba
dále pracovat, včetně návrhu postupů.
Učitel musí být co nejvíce důsledný, spravedlivý, upřímný, respektující
a schopný přiznat chybu. Má jít dětem osobním příkladem a tím si udržo
vat přirozenou autoritu.
Pokud článek čte někdo, kdo souzní s těmito našimi názory, rádi se
s ním setkáme. Momentálně například hledáme učitele pro 1. stupeň místo dvou kolegyň, které odcházejí na mateřskou a vzhledem k plánovanému lyceu budeme brzy hledat další pedagogy.
*
Děkuji za rozhovor a prezentované názory. Přeji ti, aby vaše škola nadále
vzkvétala a aby vám všechny tři vaše krásné děti dělaly jen a jen radost!
Eva MRHAČOVÁ
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CESTOVATELSKÉ ČRTY
LA SEMANA SANTA DE SEVILLA

Když kvetou pomerančovníky

Macarena po návratu do své baziliky. Na náprsence jsou vidět pravé diamanty, které jí věnoval toreador Joselito el Gallo
před svou smrtí v aréně v roce 1920. Zlatá koruna a výšivky naznačují, že církev v Seville stále drží bohatství z bývalých
latinskoamerických kolonií. Autor neznámý, pravděpodobně někdo z okruhu sochaře Pedra Roldána (1624–1699).

Santa de Sevilla, člověku se to ani nechce překládat do češtiny.
Pro světského člověka Velikonoční týden, pro věřícího Svatý
nebo Pašijový týden. Semana Santa je ale něco víc, představuje
jak sakrální, tak profánní najednou a ve své podstatě posvátné
ani světské nerozděluje (stejně jako město samo o sobě). Před
ložka „de“ naznačuje, že Semana Santa patří Seville, nebo při
nejmenším pochází ze Sevilly.
Historické centrum města je labyrint křesťanského vyzná
ní a hříchu. Ulice Ducha svatého (C/ Espíritu Santo), kterou
jsem se navracel domů na ulici Slunce (C/ Sol), je jen pár metrů
od ulice Joaquín Costa, kde prostitutky postávají ve dveřích
a usmívají se na procházející. Když si chci koupit noviny, mu
sím se vydat po ulici Matky Boží (C/ Madre Dios) a Svatého
Josefa (C/ San José) až ke kiosku mého kamaráda Rubena, kte
rý ví moc dobře, že mě daleko více zajímají býčí zápasy než po
litika. Téměř na každém malém náměstí je kostel a bar - nebo
hned několik barů, kde posedávají lidé, co jdou, nebo se navra
cejí z bohoslužby a samozřejmě, že nepijí vodu.

Semana Santa je oslavou jara. Ulice jsou doslova nasáklé
vůní kvetoucích pomerančovníků a jasmínu. Ve vzduchu je
cítit radost a smutek. Už od Popeleční středy lidé chodí do
kostelů a modlí se ke svým svatým intenzivněji než v jakou
koliv jinou dobu. Vědí, že křesťanský rok se odvíjí od smrti
Mesiáše. Sevilla ale oslavuje své svaté celoročně. I já sám, teď,
když žiju v Madridu a vracím se do Sevilly, navštěvuji své ob
líbené kostely a zdravím se s jejich svatými. Dojímám se před
krásou Macareny a Esperanzy z Triany, obdivuju majestátnost
Krista del Gran Poder, nebo El Silencio a El Cachorro. Každá
z těchto barokních řezeb má svoji historii a důležitost. Každá
z nich má jiné aspekty. Každá z nich zostřuje vnímání a citli
vost jiným způsobem.
Semana Santa začíná o Květné neděli, kdy z kostelů vychází
první bratrstvo se svými svatými. Možná nejdůležitější z ce
lého dne je procesí Panenky Hiniesty a Krista Dobré smrti
(Cristo de la Buena Muerte) z kostela Sv. Juliána. Několik
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hodin před tím, než začne procesí, se zintenzivňují modlitby
a bary překypují lidmi. Místní mají na sobě to nejlepší ze své
garderoby, aby pak s doutníkem v ruce a slzami v očích pro
žívali průvod své patronky, Jejího Syna, nazarenos (kajícníků),
starosty města, muzikantů hrajících tzv. marchas (smuteční
hudbu doprovázející průvod) a tleskali costaleros (ti, co nesou
na zádech posvátné řezby, slovo pochází ze slova costal = py
tel). Dalším důležitým aktérem je capataz (vedoucí mistr), kte
rý řídí směr, pauzy, nebo třeba aguador (ten, který dává napít
nosičům) a mnoho dalších.
Vychází se vždy v tomto pořadí: kříž, kniha pravidel, bratr
ská korouhev, senatus (prapor s nápisem SPQR, Senatus Po‑
pulusque Romanus), trumpetisté, kněží a ministranti. Za nimi
costaleros nesou paso (konstrukce, která nese Krista a výjev
z evangelia) a za ním jdou muzikanti. Za muzikanty pak jdou
opět kajícníci a kněží s ministranty a palio (konstrukce, která
nese plačící Panenku Marii). Za paliem už jdou jenom muzi
kanti. Jak paso, tak palio doprovází smuteční písně.

Průvod Nuestro Padre Jesús de las Penas (1655)
autora José de Arce v Trianě.

Esperanza z Triany, patronka námořníků. Její autor a datum vzniku
nejsou známi. Jedná se zřejmě o řezbu pocházející z 15. století, která
byla v průběhu let mnohokrát restaurována. Poslední sochař, který
do jejího vzhledu zasahoval, je Luis Álvarez Duarte (*1949).
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Průvody zobrazují výjevy z evangelia. Obsahují vše z po
sledních dní Ježíšova života: příchod do Jeruzaléma, poslední
večeři, zajetí v Getsemanské zahradě, soud, cestu na Golgotu
a ukřižování. Každý průvod prochází klikatými uličkami
své farnosti a směřuje ke katedrále. Podle vzdálenosti koste
la od katedrály se také měří délka průvodu. Některá bratrstva
se stihnou vrátit za pět hodin, jiná třeba za dvanáct i více.
V principu se jedná o to, aby procesí obsáhlo a požehnalo celé
své čtvrti. Po cestě často lidé z balkónů zpívají svým svatým
tzv. saetas (nábožné písně, které Panenku a Krista zasáhnou
jako šíp) za naprostého ticha a tisíců přihlížejících.
Úcta ke svatým je to, co definuje život v Seville nejvíce. A je
to téměř fanatické uctívání Panenky Marie se všemi aspekty
pradávné Ašery, kterou v této oblasti uctívali Féničané. Tento
„virus“ zasáhnul i mě. Jsem zamilovaný do několika Panenek
najednou, sním o nich a volám na ně „guapa!,“ když vychá
zejí z kostela a dopadají na ně okvětní lístky. Při práci na své
disertační práci o trubadúrské poezii jsem si to nedokázal

Průvod Nuestro Padre Jesús de las Penas procházející přes
Trianský most.

El Cachorro na mostě Triana. Paso zobrazuje poslední vydechnutí
Krista. Váže se k němu legenda, že jde ve skutečnosti o poslední
vydechnutí zavražděného cikána, kterého ztvárnil Francisco Antonio
Ruiz Gijón v roce 1682.
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El Silencio tradičně připisovaný autorovi Francisco de Ocampo
z počátku 17. století. Při jeho procesí je v ulicích naprosté ticho.

představit živě, že ta Milostná paní je taková Panenka, vyřeza
ná ze dřeva, možná seslaná shora, která se trubadúrům (a dnes
i mně) zjevuje ve snech a v myšlenkách.
Některé z těchto krásek jsou bohužel kopie, jako Hiniesta
sama, kterou spálili anarchisté. Několik kostelů vůbec bylo
před začátkem Občanské války vypáleno anarchisty a jejich
řezby poničeny, nebo úplně zničeny. Známý je i případ, kdy
vyšlo pouze jedno procesí v roce 1932 a to byla Panenka Es
trella z Triany, patronka námořníků. Navzdory tomu, že po ní
anarchisté stříleli, farníci přesto splnili svůj slib a nedovolili,
aby se, byť jen jednou, tato tradice přerušila.
Takový duchovní zápal už dnes není pravidlem. Díky globa
lizaci a nastoleným normám, jak se dívat na zvyky a tradice, se
Semana Santa stává pro mnoho lidí jen obyčejnou podívanou,
pro jiné dokonce noční můrou. Mnoho místních si stěžuje, že
se nemůže celý týden dostat ani ke dveřím svého domu. Přece
jen, když si člověk uvědomí sílu křesťanské tradice, toto Paši
jové období nám umožňuje spatřit život a smrt v jednom oka
mžiku, v přírodní kráse (jaru) a ve smrti Mesiáše. Mladí lidé
se od těchto tradic ve velkém odklánějí a Velikonoce jsou pro
ně příležitostí vyrazit někam na cesty. Naproti tomu ti, kteří
zůstávají při procesích, prosí, aby jim Pán nebo Panenka Marie
požehnali a díky tomu jsou stále součástí cyklických oslav jara
(chtělo by se říct Nového roku), a tedy i spojení s místem, s defi
novanými svátky a směrem, kterým se budou po celý rok ubírat.
Semana Santa trvá, jako u nás, od Květné neděle až do neděle
Vzkříšení. Každý den vychází sedm, osm, nebo devět bratrs
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Nazarenos (kajícníci) jdou vepředu celého procesí. Jejich počet
se pohybuje od 1 000 do 15 000. Někteří z nich jsou bosí, jiní si
na tělo přivazují pytlovinu. Další mají v kapsách svaté obrázky,
které dávají přihlížejícím. Přestože v některých jarních dnech
teplota v Seville dosahuje i 35°C, zůstávají ve své kápi. Známa
jsou úmrtí na infarkt nebo dehydrataci. Do 90. let 20. století se
objevovali někteří, kteří si přivazovali na nohy olověné koule,
které za sebou vláčeli. Podobné praktiky jsou dnes zakázané.

tev a na Zelený čtvrtek od půlnoci do oběda ta nejdůležitější.
Jednotlivé průvody mají mezi 1000 až 15 000 účastníků, záleží
na počtu členů jednotlivých bratrstev a kajícníků (nazarenos).
Na Velký pátek a Bílou sobotu se začíná měnit atmosféra a ve
vzduchu je cítit nervozita. Procesí začínají být tišší a lidé obec
ně se ubírají k modlitbám a přemítání. Je to zvláštní druh citu,
který se probouzí v srdcích věřících, láska k bližním a k Bohu
v jednom a nakonec i sama k sobě.
Nechci, aby to vyznělo příliš dojemně, ale ve španělštině mě
už dlouho uchvacuje slovo „corazón“ (srdce), protože v sobě
obsahuje slovo „razón“ (rozum). Díky španělštině tak vnímám
srdce jako důležitou součást rozumu, který neodděluje emoce
od intelektu. Takový je i typický obyvatel Sevilly, člověk ne
rozpojující rozum a cit, člověk spjatý se svými svatými, pout
ník, který dennodenně prochází labyrintem a navrací se domů
k srdci. Jeho modlitba je milostná píseň spíše než odříkávání
nazpaměť naučených slov.
Semana Santa končí v Seville Slavností Zmrtvýchvstání Páně.
Domnívám se, že není náhoda, že v tento den, kdy se poslední
procesí vrací k večeru v 17:30 do kostela Santa Marina a od
portálu vzlétají bílé holubice, se v Maestranze odehrávají první
býčí zápasy sezóny, kde, jak jsem naznačoval v loňském pří
spěvku o zápasech, se oslavuje smrt Mesiáše a dochází k jeho
vzkříšení v srdci toreadora.
Jiří MĚSÍC, absolvent FF OU,
Madrid 17. 2. 2019
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PAMĚŤ
OSTRAVA 1939

Málokdo dnes asi ví, že Ostrava byla okupována nacistickým
Německem už o den dříve, než byla podepsána kapitulační
smlouva o zřízení Protektorátu. Německá vojska vpadla do
města 14. března 1939 a velmi rychle, spořádaně a efektivně
odzbrojila československé vojáky a policisty a obsadila nej
důležitější úřady a budovy. Už druhý den se dle nařízení za
čalo jezdit vpravo, kupodivu bez odporu a incidentů – ačkoli
o nutnosti přejít na jízdu vpravo se předtím marně diskutovalo
dvacet let.
V prvních dnech se ještě odehrávala tichá válka symbolů.
Nacistická okupační správa nechala na všech veřejných budo
vách vyvěsit vlajky s hákovými kříži. Místní Němci se ochot
ně přidali. Češi naopak vyrazili do ulic aspoň s protestní čer
nou vázankou. Němci odstraňovali ze škol a úřadů dosavadní
symboly republiky – vlajky, státní znaky, Masarykovy obrazy
a busty. Čeští obchodníci je naopak umisťovali do svých výloh.
Nacisté proto záhy zakázali veřejné užívání jakýchkoli symbo
lů, které by připomínaly bývalou Československou republiku,
včetně sokolských odznaků a stejnokrojů, skautských unifo
rem, trikolor, ale i typických čepic „masaryček“. Nový režim
přitvrdil a odpor slábnul.
Jak to bylo s Čechy a Němci? A ovšem i s Poláky. Etnikum,
národ či národnost jsou problematické pojmy, jež se v každé
době a situaci definují jinak. Za Rakouska se za rozhodující po
kládala Gemeinsprache, obcovací jazyk, nikoli Muttersprache,
jazyk, jímž doma mluvila matka. Navíc bývalo tehdy obvyklé,
že lidé byli bilingvní, ale přihlašovali se k německé „národnos
ti“, pokud to pokládali za společensky a ekonomicky výhodné.
Němčina byla jazykem vyšších kruhů. Za první republiky se

situace obrátila – a „Čechů“ rapidně přibylo, tedy „národnos
ti československé“. Často působil formální i neformální tlak
československých orgánů, aby se obyvatelé hlásili k českoslo
venské národnosti, což bylo někdy poněkud bizarní, například
na „pruském“ Hlučínsku. Ze sčítání lidu v roce 1930 plyne,
že v Moravské Ostravě se k německé národnosti hlásilo 22 %
obyvatel, Poláků bylo jen 1,4 % a Židů 2,6 %. Ale například
Vítkovice byly výrazně německé, protože taková byla politika
Vítkovického horního a hutního těžířstva. Československý stát
ostatně také do veřejných služeb přijímal přednostně osoby
hlásící se k československé národnosti. Občané německé ná
rodnosti ovšem v Ostravě patřili k zámožné vrstvě obyvatel
stva. I přesto však raději přihlašovali své děti do českých škol,
aby se snáze zařadily do většinové společnosti. Soužití Čechů
s Němci se pomalu uklidňovalo, docházelo k častým smíše
ným sňatkům, německá menšina se přirozeně asimilovala.
Nápadně ubývalo žáků německých škol, zato českých prudce
přibývalo, až nestačily kapacity škol.
Podobně komplikované byly vztahy s Poláky, jež se zhoršily
vleklými spory o vedení státní hranice Těšínskem.
Po Mnichovské dohodě koncem září 1938 byly rychle narý
sovány nové státní hranice a Ostravy se tak náhle těsně dotklo
na jedné straně Německo a na druhé Polsko. Národnostní po
měry ve městě se opět přiostřily. Přišly sem i tisíce uprchlíků
vyhnaných z obou obsazených regionů.
15. březen 1939, kdy i Ostrava připadla Protektorátu, zna
menal opětovné převrácení národnostní politiky. Zase bylo
výhodné hlásit se k Němcům. Nacistická správa preferova
la úředníky a zaměstnance mluvící německy. Říšskými
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orgány zabrané průmyslové podniky
germanizovaly veškerý život ve svém do
sahu, včetně škol a dělnických ubytoven.
Například „naše“ reálka, tedy budova E
naší fakulty na ul. Čsl. legií, byla za Ra
kouska postavena jako německá škola, za
první republiky se ale postupně zcela po
češtila, avšak po 15. březnu 1939 byli její
česky mluvící studenti a kantoři vypuzeni
a nahrazeni německými.
Sídlem okázale nacistického jádra os
travských Němců se stal Německý dům,
oblíbeným shromaždištěm šedých unifo
rem pak hotel Palace, zabraný židovským
majitelům, gestapo se usadilo v moderní
budově u městské nemocnice, v níž je
dnes Památkový úřad, a všechno řídilo
německé velení z budovy Nové radnice.
Události roku 1938 a 1939 se seběhly
vlastně velmi rychle, i když jejich příči
ny zrály dlouho, jak v domácí situaci, tak
v mezinárodní politice. Přesto nám může
připadat překvapující, jak rychle se dá
okupovat město, ovládnout společnost,
jak snadno se nechá obyvatelstvo zastra
šit a přinutit k loajalitě. Série dobových
fotografií z Archivu města Ostravy, jež
byla podnětem k tomuto zamyšlení, je
varovná.
Vladimír ŠILER
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
MEZINÁRODNÍ DEN SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI
OSN vyhlásila 20. února roku 2007 den sociální spravedlnosti.
Co znamená sociální spravedlnost a co si tímto dnem máme
podle OSN připomínat? Jedná se především o rovné podmín
ky při zaměstnání pro migranty*. V druhé řadě jde o rovnost
pracovních příležitostí a spravedlivé ohodnocení za odvedenou
práci pro ženy. OSN oficiálně sdružuje početnou a rozmanitou
rodinu zemí a tyto dva body mohou být jedinými, které jsou
společné pro všechny její členy.
Avšak jakým způsobem pohlížet na téma sociální spravedl‑
nosti z naší, české perspektivy? Samozřejmě i nás se týká téma
pracovních práv zaměstnanců ze zahraničí. V obecné rovi
ně zaštiťuje cizince zákoník práce v případě, že jsou občany
EU nebo pokud mají pracovní povolení pro Českou republi
ku. Problematickou se však stala současná praxe týkající se
především pracovníků z Ukrajiny. Pro běžného Ukrajince je
poměrně těžké a hlavně finančně náročné získat pracovní po
volení do Česka. Je to dáno vysokou byrokratickou zátěží na
naší straně a obrovskou mírou korupce na straně ukrajinské.
Běžný postup tedy vypadá asi následovně. Nejdříve si našetříte
zhruba 10 000 Kč (dva měsíční platy v Kyjevě), poté dáte pe
níze „svému mafiánovi“, který už „vše zařídí“ (označení „náš
mafián“ přímo používali moji ukrajinští známí, kteří mi celý
proces popisovali). Dále jdete pracovat přes dvě až tři další
agentury, většinou přes polské pracovní vízum až k nám, kde
se snažíte pracovat každý den v týdnu 10 až 12 hodin, aby se
vám investice vrátila a abyste měli co posílat domů (manželce,
manželovi, dětem, rodičům). Při tom všem doufáte, že se ve
vašich dokladech nebudou moc „šťourat“ místní úřady (doteď
je sporné, zdali může polská firma posílat své pracovníky do
ČR, pokud mají pouze polské pracovní vízum, ale je to běžná
praxe), protože vše potřebné za vás stále obstarává „váš ma
fián“ nebo jeho spojka a za jakékoli kontroly (například když
přijede policie a chtějí nějaké pracovní povolení vidět) si samo
zřejmě účtuje příplatek. Jak sjednat sociální spravedlnost pro
tyto lidi? Vždyť už z podstaty této nespravedlnosti těží naše
ekonomika. To, že existuje nedaleko země, která je na pokraji
rozvratu, s lidmi, kteří mluví velice podobnou řečí jako my, je
přeci řešení našich fabrik, které dále potřebují k životu další
a další mizerně placené pracovní síly. Samotné jádro problému
tkví v tom, že jakákoli oficiální pomoc (skrze např. legislativu)
by celou situaci jen zhoršila.
Vždyť stejně na tom jsou tisíce lidí, kteří pracují v tzv. švarc
systému (tj. na dohody o provedení práce či pracovní činnosti –
DPP a DPČ), a na které paradoxně dopadají snahy o zlepšení
jejich situace nejhůře. Zákony, které mají chránit zaměstnance
a pomoci integrovat do pracovního procesu lidi s handicapy,
mají přesně opačný účinek. Firmy i zaměstnanci se je pokouše
jí obcházet i přes rizika sankcí a některé nevýhody, které z prá
*

Téma tohoto dne pro rok 2019 bylo „workers on move“

ce „na dohodu“ vyplývají. Jedná se např. o omezení na 300
odpracovaných hodin ročně u jedné firmy s limitem výdělku
do 10 000 Kč u DPP. Toto omezení má zabránit tomu, aby za
městnanec nemohl být zaměstnán bez zaměstnaneckých vý
hod (nemocenská, zdravotní atd.). Řeknete si dobrá, proč tedy
nepřijmou takového zaměstnance na plný úvazek? Jde o to,
že pro mnoho povolání je hlavní pracovní poměr oboustran
ně nevýhodný. Z hlediska zaměstnance většinou hrají úlohu
daně, které činí cca 40 % vydělané mzdy (zdravotní a sociální
pojištění se platí za zaměstnance a pak ještě jednou je platí za
městnavatel za to, že má zaměstnance – tj. princip superhru
bé a hrubé mzdy). Ve výsledku platí, že abyste dostali alespoň
průměrnou měsíční čistou mzdu (20 000–30 000 Kč po veške
rém zdanění), musí vám zaměstnavatel zaplatit superhrubou
měsíční mzdu 42 000 Kč. Pokud však budete pracovat na DPP,
zaplatí vám 10 000 Kč, které nedaníte vy ani zaměstnavatel.
Zbytek mzdy vám vyplatí z rozpočítaných nákladů na firmu
(tzv. bokem). Mnoho zaměstnanců tak zvolí raději vyšší mo
mentální příjem, než jistotu zajištění důchodu (vyplývající
z odpracovaných let). Takový systém však neřeší, co se stane,
když jako zaměstnanec náhle onemocníte, nepřiznává vám
zaměstnavatel žádnou placenou dovolenou, žádné bonusy a co
je hlavní, ani úplnou jistotu, že vám slibované peníze budou
někdy doplaceny, což by se dalo shrnouti jako hlavní výhody
pro zaměstnavatele.
Nemám zde prostor na rozvedení celého problému, ale všem
studentům, které téma zaujalo či se jich přímo týká, bych chtě
la doporučit cyklus reportáží Hrdinové kapitalistické práce od
reportérky Saši Uhlové, případně dokumentární film Hranice
práce od režisérky Apoleny Rychlíkové. Natáčení probíhalo
přibližně půl roku a snímalo právě S. Uhlovou, která se necha
la v utajení zaměstnat na pěti pracovních pozicích v různých
firmách. Dokument reflektuje výše zmiňovanou problematiku
námezdní práce jak cizinců, tak Čechů u nás.
Barbora MICHLOVÁ,
doktorandka katedry filozofie

