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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
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POKLADY EVROPSKÝCH GALERIÍ A MUZEÍ

WWW.FF.OSU.CZ

Národní galerie Praha
Nejrozsáhlejší a nejcennější umělecké sbírky u nás spravuje Národ‑
ní galerie v Praze, jejíž počátky se začaly psát na konci 18. století. 
V roce 1796 vznikla Společnost vlasteneckých přátel umění, jejímiž 
členy byli představitelé vlastenecké české šlechty a vzdělanci z řad 
osvícenského měšťanstva, kteří se rozhodli pozdvihnout umělecký 
vkus české veřejnosti.

Společnost založila dvě významné instituce: Obrazárnu Spo‑
lečnosti vlasteneckých přátel umění, která se stala předchůdkyní 
dnešní Národní galerie, a Akademii umění. V roce 1902 pak založil 
rakouský císař a český král František Josef I. Moderní galerii Králov‑
ství českého, která začala shromažďovat české umění 19. a 20. století.

V roce 1918 se Obrazárna stala ústřední sbírkou nového česko‑
slovenského státu. Do jejího čela se postavil Vincenc Kramář, který 
usiloval o sloučení Obrazárny s Moderní galerií. Název Národní ga‑
lerie se používal neoficiálně za druhé světové války. Od roku 1941 
došlo k přejmenování Obrazárny na Českomoravskou zemskou ga‑
lerii, do které byly později převedeny sbírky zrušené Moderní ga‑
lerie. Válečné reorganizace byly nakonec zpětně potvrzeny v roce 
1949 Zákonem o Národní galerii.

V poválečném období došlo k nárůstu sbírek v souvislosti s kon‑
fiskáty prováděnými nacisty a  později komunisty. K  částečným 
restitucím došlo v letech 1968–1969 a po roce 1989. Mnohem větší 
význam ale měly přírůstky z vlastní akvizice a darů. Dlouho trvaly 
i snahy o vlastní budovu Národní galerie. Vznikla řada projektů, ale 
nakonec bylo rozhodnuto o decentralizovaném umístění v různých 
významných historických budovách v centru Prahy i mimo něj.

V současnosti nabízí Národní galerie vedle řady příležitostných 
výstav hned několik zajímavých stálých expozic. Za všechny uveď‑
me Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 v kláš‑
teře Sv.  Anežky České, ve Šternberském paláci je do konce červ‑
na 2019 k vidění Evropské umění od antiky do baroka, které od září 
nahradí nová expozice nazvaná Staří mistři. Nejvíce stálých expozic 
nabízí Veletržní palác: 1918–1938: První republika, 1930–Součas‑
nost: České moderní umění, od listopadu 2019 pak bude slavnostně 
otevřena expozice 1796–1917: Umění nejdelšího století.

Marek ZÁGORA, absolvent FF OU

Anežský klášter

Šternberský palác

Veletržní palác
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Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx, odt nebo rtf. U všech snímků uvádějte popisek a jméno autora. Dodržujte stanovený rozsah článků – 
jedna strana v Listech FF OU vychází cca na 3 500 znaků včetně mezer. Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky 
upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit, nebo vrátit.
Příspěvky do květnových Listů zasílejte nejpozději do 23. května 2019 na adresu: eva.mrhacova@osu.cz. 
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do připravovaného čísla zařazeny.
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Mistr Třeboňského oltáře,  
Zmrtvýchvstání Krista (po roce 1380)

Paul Gauguin, Bonjour, Monsieur Gauguin (1889)

Petr Brandl, Simeon s Ježíškem 
(kolem roku 1730)

Albrecht Dürer, Růžencová slavnost (1506)

El Greco, Modlící se Kristus (1585–1597)
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Karel Škréta, Podobizna řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny (1653)

Josef Čapek, Černošský král (1920)Gustav Klimt, Panna (1913)

Rembrandt, Učenec v pracovně (1634)

Henri Rousseau, Já, Portrét – Krajina (1890)

Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi (kolem roku 1371) je re‑
prezentativní dílo namalované na jedlovém dřevě, má roz‑
měry 181×96 cm. Vznikl v Praze, pravděpodobně v dílen‑
ském okruhu Mistra Theodorika. Obraz je rozdělen na dvě 
poloviny. V horním pásu je uprostřed korunovaná Panna 
Marie na trůnu. V levici drží jablko, pravicí přidržuje ma‑
lého Krista. Ten se dívá na svou matku a pravicí ukazuje na 
klečícího Karla  IV., kterého doporučuje nebeské královně 
sv. Zikmund. Na opačné straně klečí český král Václav IV., 
jehož doporučuje Panně Marii sv. Václav. Uprostřed dolní‑
ho pásu klečí donátor desky Jan Očko z Vlašimi, který je 
zobrazen z  profilu. Své ruce klade do rukou sv.  Vojtěcha, 
patrona pražského arcibiskupství. Za sv.  Vojtěchem stojí 
sv. Prokop, ruku na arcibiskupovo rameno klade sv. Vít, za 
nímž pak stojí sv. Ludmila. Obraz je výjimečný tím, že po‑
stavy Karla IV., Václava IV. i samotného druhého pražského 
arcibiskupa jsou ve stejném měřítku jako postavy Madony 
a šesti českých patronů. Obraz můžeme vnímat jako vyjád‑
ření harmonického vztahu světské a církevní moci za vlády 
Karla IV.
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JIŘÍ MURYC NA UNIVERZITĚ JANA DŁUGOSZE V ČENSTOCHOVÉ: 
ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE V HUMANITNÍCH VĚDÁCH

Má první cesta do Čenstochové na Univerzitu Jana Długosze 
(UJD; Uniwersytet Humanistyczno ‑Przyrodniczy im. Jana 
Długosza w Częstochowie) vedla na podzim roku 2011. Spolu 
s tehdejším děkanem FF OU, prof. Alešem Zářickým, jsme chtě‑
li navázat spolupráci se zástupci zdejší filologicko ‑historické 
fakulty a  zřejmě nikdo z  účastníků tohoto jednání netušil, 
do jaké míry se vzájemné kontakty postupem času rozvinou. 
Od té doby jsem se do Čenstochové vrátil několikrát, mj. pro‑
střednictvím výukové mobility v rámci programu Erasmus+.

Čenstochová je na první pohled možná poněkud nenápadné 
a dokonce i ospale působící město. Zdání ale klame. Je centrem 
poměrně velkého regionu s počtem obyvatel blížícím se počtu 
obyvatel Ostravy. S  moravskoslezskou metropolí bychom 
ostatně našli pojítek více, mj. průmyslovou minulost zaměře‑
nou na hutnictví. Ačkoli dnes Čenstochová administrativně 
spadá do Slezského vojvodství s „hlavním městem“ Katovice‑
mi, historicky a kulturně má blíže k vojvodství Malopolské‑
mu s  centrem v  královském Krakově. A  na atmosféře dnes 
spíše studentského města to je znát. V  neposlední řadě je 
Čenstochová samozřejmě všeobecně proslulá především jako 

nejvýznamnější poutní místo nejen polských katolíků. Kaž‑
doročně míří do paulinského kláštera na Jasné Hoře miliony 
věřících, kteří se v klášterní bazilice chtějí poklonit slavné iko‑
ně Panny Marie Čenstochovské, jíž jsou připisovány zázračné 
vlastnosti.

Univerzita Jana Długosze má zajímavou historii, opět ne 
nepodobnou naší „ostravské“. Počátky vysokoškolského vzdě‑
lávání sahají do sedmdesátých let 20. století (1971), kdy zde 
na základě vládního rozhodnutí vznikla Vyšší pedagogická 
škola, což ve své době v  průmyslově orientovaném regionu 
působilo jako malá revoluce. Mnohem později, již v  letech 
„porevolučních“ (v roce 2004) došlo ke změně názvu na Aka‑
demie Jana Długosze a škola se tak zařadila mezi mladé pol‑
ské univerzity regionálního charakteru. Dlouhá léta docházeli 
studenti pouze na dvě fakulty – pedagogickou a matematicko‑
‑přírodovědeckou. Postupem času se univerzita rozrostla 
o další dvě – fakultu filologicko ‑historickou a fakultu umění. 
Samozřejmostí je standardní univerzitní zázemí – knihovna, 
studovny, studentské koleje nebo planetárium. Za patrona ško‑
ly byl vybrán významný polský historik a kronikář Jan Długosz, 
který se v roce 1415 narodil v nedaleké obci Breźnica a také 
část svého života strávil v blízkém okolí Čenstochové. K po‑
slední formální změně v názvu této vzdělávací instituce došlo 
v červnu 2018, kdy po letech snah vedení přiznalo škole mi‑
nisterstvo školství Polské republiky právo používat označení 
„univerzita“, a to zejména zásluhou výrazného zvýšení reali‑
zovaných doktorských programů, nových akreditací, habili‑
tačních řízení a posílení personálního zabezpečení přednáše‑
jících profesorů a docentů. Aktuálně na UJD studuje více než 
5 000 posluchačů ve více než 70 studijních programech. Ve 

VĚDA A ŽIVOT NA  
ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH

Budova institutu filologie (archiv UJD)  Rektorát UJD (archiv UJD)
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struktuře filologicko ‑historické fakulty UJD, na níž jsem měl 
příležitost přednášet a vést semináře, hrají prim tři – vnitřně 
dále poměrně bohatě členěná – pracoviště: ústav historie, filo‑
zofie a polské filologie. Kromě studijních programů spjatých 
s těmito klasickými humanitními obory nabízí fakulta mož‑
nosti studia politologie a mezinárodních vztahů, žurnalistiky, 
práva, managementu, překladatelství, anglické a německé fi‑
lologie (mj. ve sféře byznysu) nebo mezikulturní komunikace.

Nejvýraznějším vědecko ‑výzkumným počinem vzešlým 
ze spolupráce obou univerzit, potažmo FF OU a filologicko‑
‑historické fakulty UJD, je cyklus mezinárodních vědeckých 
konferencí v rámci česko ‑polského projektu „Vzdělanec v pro‑
vincii“, na jehož realizaci obě instituce dlouhodobě spolupra‑
cují. Výsledkem těchto pravidelných setkání je ucelená řada 
společných vydavatelských počinů, např. Vzdělanec nad hra‑
nicemi „provincionality“ (2014), Historik a  literát v  provincii 
(2015), Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská 
šlechta v novověku a v moderní době (2015), Filozofie v provin‑
cii (2016) nebo Lékař v provincii (2017). Ostravská polonistika 
byla také jedním z partnerů mezinárodní konference Násilí 
v komunikaci, jež proběhla na UJD na podzim 2018. Značné‑
mu zájmu odborné i laické veřejnosti se těšila také společně or‑
ganizovaná konference Stopami Poláků v českém/rakouském 
Slezsku (2015) a celá řada dalších společných aktivit – výstavy, 

setkání badatelů, poznávací exkurze apod. Aktuálně probíhá 
také čilá spolupráce v rámci učitelských a studentských mo‑
bilit, a  to nejen v  rámci programu Erasmus+. Obě partner‑
ské univerzity realizují výměnu hostujících profesorů a v AR 
2018/2019 odjede na pozvání UJD celkem 10 vybraných dokto‑
randů různých oborů FF OU do Čenstochové na přednáškový 
a studijní pobyt.

Jiří MURYC

FILOZOFICKÁ FAKULTA  
V MĚSÍCI DUBNU

Jasná Hora (archiv autora)

LISTY FF OU OSLAVILY V DUBNU 10 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ
(Materiál zpracovaný pro jednání senátu FF)
Měsíčník Listy založila v  dubnu 2010 tehdejší děkanka FF, 
doc. Mrhačová, v závěru svého čtvrtého děkanského období. 
V prvním čísle (duben 2010) uvedla důvody založení periodika:

ZALOŽENÍ PERIODIKA LISTY FF OU
Dobré jméno fakulty souvisí mimo jiné i se zveřejňováním infor‑
mací o její kvalitě a činnosti. Protlačit článek o fakultě do regionál‑
ního tisku je nesnadné, do celostátních masmédií velmi nesnadné.

Několikrát jsme v zápisech z kolegia děkanky poukazovali na 
to, že zrušení pravidelných měsíčních Listů OU je pro fakultu, kte‑
rá vyvíjí bohatou činnost odbornou i kulturní, velmi nevýhodné, 
z podnětu učitelů i studentů FF jsme žádali návrat k pravidelné‑
mu měsíčnímu vydávání, inovaci redakční rady a stanovení pra‑
videl… Nic z toho se nám nepodařilo. Zprávy o činnosti fakulty 
se tak mnohdy dostávaly na veřejnost až s dvouměsíčním zpoždě‑
ním, což je pro nás nepřijatelné.“

V prvním období po svém založení se Listy věnovaly převáž‑
ně událostem na FF, (a bylo o čem psát, existovala studentská 
divadla, hojně navštěvovaný děkanský přednáškový cyklus Se‑
tkání s osobností, děkanské exkurse pro studenty po význam‑

ných místech v naší zemi…) Pod vlivem prohlášení EU, aby 
zejména univerzity, nositelky humanizace, nezapomínaly na 
evropské kulturní dědictví, byla v Listech FF od jejich prvního 
čísla připomínána nějaká významná evropská kulturní pa‑
mátka a postupně se z toho vyvinula tradiční první kapitola 
evropa!!! kulturní dědictví. Jednotnou tematickou náplň 
této kapitoly stanoví redakce vždy v září pro celý akademický 
rok. (Pro akademický rok 2018/19 jsme vybrali téma „Poklady 
evropských galerií a muzeí“ a velmi mne potěšilo, že několik 
studentů se chystá, jak mi přišli sdělit, do Berlína, aby viděli 
Babylonskou ulici a Nefertiti!) Měli jsme štěstí, že jsme získali 
Mgr. Marka Zágoru, našeho vynikajícího absolventa, který po 
celá léta bez nároků na honorář první kapitolu připravoval.

Už od samého počátku vydávání Listů bylo zřejmé, že s in‑
formacemi pouze o FF v Listech nevystačíme, že nejsme uza‑
vřeným ostrovem na prázdném moři, ale živou součástí života 
našeho města, naší univerzity, našeho kraje, naší země, evrop‑
ských i  světových univerzit… A  tak postupně přibývaly na 
kratší či delší dobu anebo natrvalo kapitoly informující, vzdě‑
lávající nebo jen „osvěžující“ – Ostrava – Rodinné stříbro, Mou‑
drost našich předků, Nejkrásnější hory Moravskoslezských 
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Beskyd, Česká šlechta aneb příklady vhodné k  následování, 
Soláň – valašský Parnas, Historické etudy, Paměť, Čtení k pře‑
mýšlení, Ze života našich absolventů (pro pedagogy velmi dů‑
ležitá zpětná vazba!), Můj erasmovský pobyt… A když přinesl 
Dr. Šiler na redakční radu skvělé cestovatelské texty jejich stu‑
denta filozofie, rozhodla se redakce zavést další novou kapito‑
lu – Cestovatelské črty, jíž jsme dali možnost našim studentům, 
absolventům i učitelům podělit se o své zkušenosti z cest. Vždy 
v září upozorňujeme čtenáře Listů, čemu budeme během celé‑
ho akademického roku věnovat pozornost. (Nikdy neměl ni‑
kdo z akademické obce ke zveřejněnému programu připomín‑
ku.) Listy rozesíláme všem pracovníkům FF, řadě pracovníků 
dalších fakult OU, řadě akademiků z jiných univerzit českých 
i zahraničních. Máme dlouhou řadu kladných reakcí na každé 
číslo Listů (Jsme tomu velmi rádi, je to odměna za náročnou 
práci, která začíná rozhodováním o hlavním obsahu každé‑
ho nového čísla a  pokračuje iniciováním, shromažďováním 
a upravováním jednotlivých příspěvků a fotografií…).

J. M., náš absolvent, který žije a přednáší v Madridu, píše: 
„Četl jsem, že doc. David má výhrady k zaměření Listů. Možná 
by měl sám navrhnout, kterým směrem se ubírat a pak by se to 
mělo posoudit. Mně se zaměření Listů líbí, časopis se zaobírá 
jak životem na fakultě, tak mimo ni a je skvělé, že do Listů mů‑
žeme přispívat i my absolventi.“ Za všechny další připomeňme, 
jak zhodnotil Listy prof. Jan Klein českého původu (pochází 
z našeho kraje, nyní desítky let americká Pennsylvánská státní 
univerzita), zakladatel imunogenetiky, pokračovatel Mendelův, 
několikrát nominovaný na Nobelovu cenu (v  r.  2008 získal 
Českou hlavu!), dnes jeden z nejcitovanějších vědců světa. Jako 
pravidelný čtenář Listů, jejichž koncepci mi pomáhal nasmě‑
rovat, napsal:

„Pojem slušnosti se mění s  dobou…Ve společnosti, ve 
které se div nelosuje o  tom, kdo půjde na pohřeb ochrán‑
ce lidských práv, je prokazování úcty zanikajícím pojmem. 
Zanikajícím, ale ještě ne zcela zaniklým. Nad močálem na‑
turalismu, ve kterém obyvatelé komunikují sprostými slovy 
a nadávkami, ještě blikají hvězdy, které dodávaly morální sílu 
Kantovi. V  jedné té zářící hvězdě, té proměnlivé v  souhvěz‑
dí velryby čili cetus, si rád čtu. Jmenuje se Listy Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity. Těší mne, že se textem i  obra‑
zem Listy hlásí k  odkazu velkých humanistů a  že se tak po‑
zvedají nad to ‚pusto, šero a  prázdno‘ kraje, jak o  něm psal 
jeho bard. Jsou zajímavé, stimulující a  vkusné, prostě hu‑
mánní. Co víc by si čtenář mohl přát od publikace tohoto 
druhu? Jako jejich externí čtenář jim přeji, aby zůstaly tako‑
vými, jakými jsou.“ (A ještě z jiného dopisu prof. Kleina: „Dě‑
kuji za krásné Listy. Rozesílám je tady všem, kdo umí česky.“)

Sdělení doc. Davida, že „V Listech postrádá informace o dění 
na fakultě, na jejichž úkor převažují informace mimo život fa‑
kulty“, je nepravdivé. Listy nebyly založeny jako měsíční svod‑
ka událostí fakulty, která žije ve vzduchoprázdnu. Každé číslo 
Listů je obrazem života fakulty v určitém okamžiku naší doby, 
fakulty, která při svém životě vzpomíná na historické události, 
která ctí evropské kulturní dědictví, která vzdává hold svým 
významným předkům, která se o své absolventy zajímá i po 
jejich odchodu do života, která přináší informace o životě na 

jiných univerzitách světa…
Co nás obzvláště těší:

 » že za dobu své existence podaly Listy čtenářům desítky 
cenných informací o tom, jak to chodí na jiných univerzitách 
našeho světa (Kolín n/R., Glasgow, Barcelona, Loraine, Leeds, 
Belfast, Malaga, Bretagne ‑Sud, Bordeaux, Petrohrad, Leiden, 
Valladolid, Oxford, Sorbonna, Clermont Ferrand, Sofia, Veliko 
Tarnovo, Bukurest, Ljubljana, Warszawa, Gdańsk, Bratislava 
a o řadě dalších univerzit);

 » že jsme v kapitolách o uměleckých hodnotách 
jednotlivých období evropských dějin podali čtenářům krátké 
a ucelené informace o evropské gotice, renesanci a baroku 
a také informace o největších pokladech evropských muzeí 
a galerií, protože to vše patří k intelektuální výbavě každého 
absolventa univerzity. (Potěšila mne studentka, která mi přišla 
říct, že si tyto informace ukládá.);

 » že jsme dokázali zapojovat do autorského kolektivu i naše 
studenty a uspořádat i ankety k významným problémům 
dneška;

 » že věnujeme velkou pozornost růstu odborné úrovně 
celé fakulty (dosažení docentur a profesur, vydání knižních 
publikací z pera našich autorů, získání ústředních grantů…), 
protože tím zvyšujeme její prestiž;

 » že každoročně věnujeme velkou pozornost úspěchům 
studentů na studentských vědeckých konferencích, založených 
děkankou k výročí J. Á. Komenského již dva roky po založení 
fakulty (1993);

 » že jsme při vydávání Listů dokázali navrhnout, připravit 
a vydat i dvě brožury k významným výročím – s autorskou 
spoluúčastí významných odborníků z AV (Patočka, Reformace); 
v současnosti připravujeme brožuru o Leonardovi da Vinci.

Zde počty článků, které byly v náhodně vybraných číslech 
Listů věnovány filozofické fakultě:
květen 16: 10 říjen 18:  7
leden 17: 6 leden 19: 10
duben 18: 10 březen 19: 6

Tyto počty potvrzují, opakuji, že obvinění Listů bylo ne-
pravdivé. Omluvu neočekáváme.

Všechny akce na FF jsme pozorně sledovali a obraceli se na 
katedry, aby o nich napsaly do Listů. Odmítne ‑li však někdo, 
jako předloni doc. David (protože jsme mu před 4–5 lety ne‑
příliš podařený článek vrátili a  on prohlásil, že do Listů již 
nikdy nic nenapíše), pak nemáme jinou možnost, než o dané 
události neinformovat. S takovým přístupem k Listům jsme se 
však setkali jen zcela výjimečně

Listy FF, které jsem jako děkanka založila před 10 lety, 
skončí červnovým číslem. Mám radost z  toho, že pan děkan 
plánuje vydávat další fakultní periodikum. Byli jsme jediná 
fakulta OU, která měla své vlastní periodikum a bude skvělé, 
zůstane ‑li to tak. V této souvislosti chci jménem Listů poděko‑
vat exděkanovi, prof. Zářickému, za jeho vztah k Listům. Kaž‑
dé číslo přivítal do života a poděkoval za naši práci.

Eva MRHAČOVÁ
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K ŽIVOTNÍMU JUBILEU PRVNÍHO REKTORA OSTRAVSKÉ 
UNIVERZITY

Dne 27.  dubna oslavil úctyhodné životní jubileum  – 90  let 
první rektor Ostravské univerzity a  posléze děkan její filo‑
zofické fakulty, významný bohemista, prof.  PhDr.  Jaroslav 
Hubáček, CSc.

Jubilant spojil celý svůj profesní život s Ostravou a její peda‑
gogickou/filozofickou fakultou.

Mládí prožil v  Jemnici na Vysočině, v  roce 1948 maturo‑
val na reálném gymnáziu v  Moravských Budějovicích a  do 
Ostravy přišel v roce 1952, po absolutoriu studia oborů český 
jazyk – hudební výchova na Filozofické a Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity.

Jeho pedagogické počátky jsou spojeny s osmiletou střední 
školou v Ostravě ‑Hrušově, následně vyučoval na pedagogické 
škole pro vzdělávání učitelů národních škol a od roku 1959 je 
již jeho profesní dráha spjata s  naší univerzitou, Pedagogic‑
kým institutem, který se roku 1964 transformoval na samo‑
statnou Pedagogickou fakultu v Ostravě. Třebaže v roce 1966 
dosáhl Jaroslav Hubáček hodnosti kandidáta filologických věd 
i doktorátu filozofie a v listopadu 1969 se na Filozofické fakultě 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně habilitoval, do‑
centem pro obor český jazyk byl z politických důvodů jmeno‑
ván až v roce 1987. Patřil totiž mezi ty vysokoškolské učitele, 
do jejichž odborného růstu zasáhla normalizace. Po sametové 
revoluci, v červnu roku 1990, byl na základě řádného profesor‑
ského řízení na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně (nyní opět Masarykova univerzita) jmenován  
profesorem.

Bouřlivé události listopadu 1989 mu zcela převrátily život. 
Pan profesor, který už pomýšlel na odchod z aktivní pedago‑

gické i vědecké sféry, byl v roce 1990 zvolen do čela Pedagogic‑
ké fakulty v Ostravě. Spolu s dalšími nadšenci začal intenzivně 
pracovat na projektu zřízení Ostravské univerzity, o jejíž vznik 
v roce 1991 se významnou měrou zasloužil. Jeho odborné zna‑
losti a vysoký morální kredit byly důvodem, že ho akademický 
senát jednomyslně zvolil prvním rektorem Ostravské univerzi‑
ty (1991), v jejímž čele stál dvě funkční období (do r. 1995) a v le‑
tech 1997–2000 zastával post děkana její Filozofické fakulty.

Po celou dobu svého působení na naší univerzitě byl pan 
profesor členem katedry českého jazyka (do roku 1990 na 
Pedagogické fakultě, od r.  1991 pak na Filozofické fakultě 
Ostravské univerzity), kde se výrazně podílel na profilaci jejího 
odborného zaměření.

Celoživotní badatelská činnost profesora Hubáčka cílila 
na výzkum sociolektů a  oblast jazykové kultury. Problema‑
tice slangů věnoval svých pět monografií, které jsou základ‑
ními pilíři české sociolektologie. Jsou to: O  českých slanzích 
(1970,1981) Malý slovník českých slangů (1988) Onomaziologic‑
ké postupy ve slovní zásobě slangů (1991), Železničářský slang 
(1994) a Výběrový slovník českých slangů (2003).

Široký rozsah mělo i jeho pedagogické působení ‑ vedl před‑
nášky a semináře z fonetiky a fonologie, lexikologie, derivato‑
logie, stylistiky a rétoriky. Je autorem řady skript a spoluauto‑
rem učebnic Český jazyk pro studující učitelství v 1.–4. ročníku 
základní školy (1990), Čeština pro učitele (1996, 2003).

Významné jsou i počiny prof. Hubáčka v oblasti popularizá‑
torské. Kromě řady přednášek spolupracoval s denními peri‑
odiky a Čs. rozhlasem (Jazykové koutky), byl autorem scéná‑
ře a moderátorem (spolu s M. Skarlandtovou) úspěšného 

Květen 2016: posezení s kolegy ve Voliéře (zprava prof. Hubáček, prof. 
Dokoupil, prof. Svoboda, prof. Myška). Foto: archiv OU

prof. Hubáček, foto: archiv OU
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pětidílného naučného cyklu Čs. televize Ostrava Mluvím, mlu‑
víš (1986), kde poutavou formou prezentoval moderní koncep-
ce rétoriky. K této sféře působení se váže i jeho popularizační 
monografie Jak mluvit a přednášet (1983). Aby výčet jubilanto‑
vých aktivit byl alespoň částečný, sluší se připomenout i jeho 
dlouhodobé členství v někdejší pravopisné a ortoepické komisi 
Ústavu pro jazyk český ČSAV, řadu let předsedal ostravské po‑
bočce Jazykovědného sdružení ČSAV, byl členem předsednic‑
tva Rady vysokých škol, Grantové komise AV ČR apod.

V seznamu jeho činorodostí zaujímá přední místo i hudební 
oblast  – devětapadesátileté členství ve významném umělec‑
kém tělese Pěveckého sdružení moravských učitelů, kde patřil 
k předním sólistům (1949–2008).

V roce 2009 završil profesor Jaroslav Hubáček stý semestr 
svého pedagogického působení na vysokoškolských pracovi‑
štích naší univerzity a současně ukončil i svou pedagogickou 
kariéru. Rozloučil se s Ostravou, městem, kde žil celých pade‑
sát šest let a následoval svou rodinu do jižních Čech. V kon‑
taktu s naší filozofickou fakultou pan profesor nadále zůstává, 
v roce 2009 byl jmenován jejím emeritním profesorem.

K  významnému životnímu jubileu přejeme panu profesorovi 
zdraví a mnoho životní energie, se kterou nechť si užívá krás 
života.

Jana BOLKOVÁ

SEDMÁ STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE KATEDRY 
SOCIOLOGIE
Dne 21. března 2019 v první jarní den uspořádala katedra so‑
ciologie v pořadí již 7. ročník studentské vědecké konference. 
Jako místo konference byla vybrána učebna G501 v  nových 
prostorách katedry. Konference se zúčastnilo 6 vyučujících 
a 26 studentů. Na konferenci vystoupilo 5 studentek prezenč‑
ního studia z 2. a 3 ročníku studijního oboru sociologie.

Odborná porota katedry sociologie byla přísná, zaměřila se 
na vyšší kvalitu jednotlivých vystoupení, vybrala pouze dvě 
nejlepší práce. První místo získala práce Ingrid Hromádkové 
s názvem Příběhy prvních tetování. Druhé místo bylo uděleno 
Anetě Jánošíkové za práci s názvem Štíhlost jako společenská 
norma.

Po ukončení prezentací následovala porada komise a  zá‑
roveň proběhla anonymní minianketa mezi studenty s cílem 
zjistit jejich názory na průběh konference. Pozitivně byla hod‑
nocena různorodost a poutavost témat, dále zapálenost prezen‑
tujících pro své téma a inspirace pro budoucí vlastní výzkum. 
Objevil se i názor opačný ‑ očekávání větší rozpracovanosti 
výzkumu a prezentování výsledků. Různorodost názorů byla 
i na místo konání konference. Většina studentů porovnávala 
místo, kde se konala předcházející konference (Centrum Pant 
s učebnou G501) a názory byly více v prospěch Centra Pant.

Po vyhlášení výsledků následovala zajímavá přednáška 

Mgr. Petra Kupky, Ph.D. ze ZČU v Plzni pod názvem Projekt 
BRIZOLIT: Jak rozumět kriminalitě v sociálně vyloučených 
lokalitách?

Závěrem můžeme konstatovat, že konference naplnila stano‑
vené cíle, dala možnost prezentovat výsledky výzkumů našim 
studentům a obohatila ostatní o nové informace ze studijního 
oboru sociologie.

Zdeněk VAVREČKA

Host Dr. Kupka, vítězky soutěže A. Jánošíková, I. Hromádková a dr. 
Vido, vedoucí katedry. Foto: Marek Schneider  

Pan prof. Hubáček v létě 2016
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STUDENTSKÁ KONFERENCE NA KATEDŘE ANGLISTIKY 
A AMERIKANISTIKY 2019
V úterý 2. dubna 2019 se konala na katedře anglistiky a ame‑
rikanistiky každoroční studentská vědecká konference, které 
se tradičně účastnili studenti všech úrovní studia, tj. bakalář‑
ského, magisterského i doktorského.

Jako každý rok konferenci zahájili hosté z Wichterlova gym‑
názia, jejichž účast je vždy příjemným propojením středního 
a  vysokého školství, neboť jde o  studenty velmi talentované 
nejen v oblasti anglického jazyka, ale i v jejich vlastních oblas‑
tech zájmu, čímž zajišťují jinak typicky lingvistickému dni me‑
zioborové zpestření. Letos se na konferenci představili Jakub 
Hlaváček s  tématem Aquascape a  Ondřej Trojek s  tématem 
Nothing. Oba příspěvky očekávaně vzbudily zájem publika 
i spoustu dotazů.

V bakalářské sekci anglistické konference vystoupili tento 
rok dva zástupci třetích ročníků, a to Aleš Matoga s příspěv‑
kem Assimilation in Mary Antin’s The Promised Land a Pav-
lína Soušková s  příspěvkem Modern Didactic Principles in 
Teaching English to the Visually Impaired. Na své si tak přišli 
zájemci v oblasti americké literatury a problematiky imigrace 
stejně jako ti, které zajímá pedagogická praxe a možnosti sla‑
bozrakých a nevidomých ve výuce anglického jazyka. A o tom, 
že obě témata publikum i odbornou komisi složenou z členů 
katedry zaujalo, svědčila jednak bohatá závěrečná diskuse i to, 
že si oba vystupující rozdělili mezi sebou cenu publika a cenu 
poroty.

V magisterské části se poté představily také dvě zástupkyně 
posledních ročníků, a  to Anna Mertová s  příspěvkem Gen‑
der Limitations in Classical Fairy Tales a Sandra Mikulcová 
s příspěvkem Being Together on Turtle Island: The Ultimate 
Salvation or Stolen Vision?. Volba v obou kategoriích tentokrá‑
te padla na Sandru Mikulcovou, ale nutno říci, že obě témata 
vzbudila zasloužený zájem a v případě genderové problematiky 
v pohádkách i nemalé emoce.

Poslední část konference byla věnována našim studentům 
doktorského studia, kde prostoru k prezentaci svých bádání 
využili tři studenti. Sebastian Komárek s poetikou Tolkienova 
jazyka v příspěvku Semantic Linking in J. R. R. Tolkien’s The 
Fall of Arthur: An Introduction, Parisa Changizi s  envi‑
ronmentální problematikou v literatuře v příspěvku „Perma‑
nent Revolution“ to Effect an Ever ‑Evasive Ecotopia in Ursula 
K. Le Guin’s SF Fictions, a nakonec i Petr Šidík s neurolingvi‑
stickým výzkumem s názvem On Paraphasia in Aphasia.Vítě‑
zem veřejné volby i volby poroty se stal Petr Šidík.

Jak je patrné, letošní ročník studentské konference na ka‑
tedře anglistiky a  amerikanistiky představil velmi různoro‑
dá témata a několik velmi zajímavých mladých osobností na 
poli lingvistického výzkumu. Atmosféru dne dotvořila bohatá 
diskuse a z ní vyvstávající další otázky a podněty pro budoucí 
zkoumání.

Ivana JANOUŠKOVÁ

STUDENTI KLASICKÉ FILOLOGIE SE SETKALI V OSTRAVĚ
Ačkoliv klasické jazyky nepatří mezi nejpočetněji zastoupené 
obory na českých univerzitách, zájemci o ně na všech úrovních 
studia vynikají entuziasmem, hlubokým zájmem o obor, kva‑
litou studijních výsledků a později i úspěšnou profesní dráhou, 
ať už své znalosti zúročí prací přímo v oboru nebo je s prospě‑
chem využívají v profesi související s druhým oborem jejich 
studia. To se plně projevilo i na studentské vědecké konferenci 
Invitantur scholares, kterou katedra latinského jazyka a kultu‑
ry organizovala již popáté, letos první úterý v dubnu. Setkaly 
se na ní studentky ze všech kateder klasických studií v českých 
zemích. Prezentované referáty vycházely z jejich bakalářských, 
magisterských i doktorských prací a představily latinskou filo‑
logii ve vší její mezioborové pestrosti a šíři: od gramatických 
otázek Ciceronových textů přes literární tvorbu římských 
básníků Calpurnia Sicula a Martiala až po obraz svaté země 

v díle raně středověkého irského mnicha Adomnána. Konfe‑
renci svou návštěvou poctili také pan docent František Šimon 
z košické Univerzity Pavla Josefa Šafaříka, který se po dlouhá 
léta intenzívně podílel na budování ostravské katedry, a paní 
profesorka Jana Nechutová z Masarykovy univerzity, již zdobí 
tytéž zásluhy. Její závěrečná přednáška Fortunia a infortunia 
svatého Havla velmi živým způsobem přibližující raně středo‑
věkou latinskou literární tvorbu v prostředí slavného svatoha‑
velského kláštera (Sankt Gallen v  dnešním Švýcarsku), byla 
zlatým hřebem celé konference, výtečnou inspirací pro mladé 
badatele a  současně ukázkou toho, k  jaké vědecké excelenci 
a současně lidské moudrosti mohou dozrát ti, kdo zůstanou 
svému vědeckému zaujetí věrni po celý život.

Lubor KYSUČAN
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STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE KATEDRY PSYCHOLOGIE 
FF OU 2019

Jako již tradičně, i  letos měli studenti oboru psychologie 
možnost vystoupit s výsledky své odborné činnosti. Na stu‑
dentské vědecké konferenci ve středu 20. března 2019 předsta‑
vilo čtrnáct studentů svůj vlastní, především empirický přínos 
ke konkrétnímu tématu. Nově zvolený prostor auly FSS do‑
kreslil příjemnou atmosféru celého dne.

Pro jednání konference byl vytvořen Sborník abstraktů 
s anotacemi prací aktivních účastníků, který každý člen pub‑
lika i odborné poroty obdržel při příchodu. Úvodním slovem 
zahájila konferenci vyučující katedry psychologie Dr.  Ivana 
Poledňová a informovala přítomné o naplánovaném průběhu 
dne a o pravidlech hodnocení prací. V dopolední části sedm 
studentů seznámilo publikum se svými odbornými pracemi. 
Po polední přestávce konference pokračovala odpolední částí 
s příspěvky dalších sedmi studentů.

Po prezentaci svého výzkumu získal každý ze studentů zpět‑
nou vazbu i cenné rady k představenému výzkumu od zkuše‑
ných členů katedry psychologie, kteří tvořili odbornou poro‑
tu. Porota hodnotila nejen téma práce, použitou metodologii 
a metody, ale zaměřila se také na využitelnost výsledků práce 
v praxi, názornost prezentace či ústní projev přednášejícího. 
Po pečlivém zvážení porota udělila první místo studentce 
Radce Kratinové, která se věnovala tématu Lhaní ve vztahu 
k emoční inteligenci. Druhé místo obsadila Tereza Bednářová 
s  příspěvkem Osobnostní dimenze machiavelismu a  narcis‑
mu u studentů práv. Trojice studentů Bc. Karolina Brylová, 
Bc. Klára Wihodová a Bc. Jan Turek se umístila na třetím 

Členové odborné poroty Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. a Mgr. Simona 
Andraščiková gratulují k 1. místu studentce Radce Kratinové. 

SLAVICA IUVENUM PO DVACÁTÉ
Podobně jako v minulých letech, tak i v letošním roce uspořá‑
dala katedra slavistiky mezinárodní setkání mladých slavistů 
Slavica iuvenum 2019. V letošním roce se jednalo o jubilejní 
XX. ročník, který završil dvě desetiletí již tradičního setkávání 
mladých vědeckých pracovníků a studentů slavistických oborů 
nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Konference proběhla tradičně v měsíci březnu, 26. a 27. břez‑
na 2019. Během obou dnů byla připravena konferenční jednání 
v dnes již tradičních sekcích, tj.  lingvistické, literárněvědné, 
kulturologické a translatologické. Největšímu zájmu se těšila 
lingvistická sekce, v níž bylo předneseno celkem 25 příspěvků 
z různých oblastí současného jazykovědného výzkumu slovan‑
ských jazyků. V představených tématech všech sekcí, kterých 
se v letošním roce sešlo více než 60, byl akcentován zejména 
komparativní přístup prezentované problematiky.

Slavnostního zahájení konference se zúčastnily také vý‑
znamné osobnosti, pozvání přijali a  krátký proslov prones‑
li honorární konzul Ruské federace v  Ostravě Aleš Zedník, 
předseda České společnosti pro slavistická, balkanistická 
a  byzantologická studia Dr.  Václav Čermák a  děkan FF OU 
doc. Robert Antonín. Organizační výbor konference si tímto 
dovoluje poděkovat všem přednášejícím za prezentace kvalit‑

ních referátů, vyučujícím katedry slavistiky FF OU za odbor‑
nou vědeckou pomoc během jednotlivých vystoupení a  také 
všem posluchačům za jejich zapojení do diskuse.

Lukáš PLESNÍK, Simona MIZEROVÁ

Slavica iuvenum 2019, foto: D. Klymenko
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místě, a to s příspěvkem Faktory ovlivňující proces truchlení 
u pozůstalých osob.

Nejen pedagogové, ale i  publikum letos hodnotilo před‑
nášející studenty. Studentské ocenění získala rovněž Radka 
Kratinová, držitelka prvního místa. Všichni výherci byli fi‑
nančně odměněni formou stipendia a obdrželi drobné dárky. 
Studentky na prvních dvou místech, tedy Radka Kratinová 

a Tereza Bednářová, byly navrženy do celostátního kola, které 
proběhne 23. a 24. 5. 2019 na UK v Praze v rámci Mezinárod‑
ních psychologických dnů 2019. 

Alena KLEMENTOVÁ, Ester CHAROUZDOVÁ 
studentky 2. ročníku psychologie

PŘEKLADATELSKÁ DÍLNA NA KGE V RÁMCI DNE S PŘEKLADEM 
DNE 12. 3. 2019
Překladatelskou dílnu německého jazyka zahájil Dr.  Martin 
Mostýn předáním certifikátů a čestných uznání účastníkům 
soutěže z  řad středoškolských i  vysokoškolských studentů. 
KGE FF OU úspěšně reprezentovala studentka Dominika 
Giraczková, mezi jejími mladšími kolegyněmi a  kolegy za‑
bodoval nejlépe Lukáš Grümann z  jazykového gymnázia 
Pavla Tigrida v Ostravě ‑Porubě, o 2. místo se podělily Anna 
Veselá z  gymnázia Krnov a  Kristýna Baierová z  gymnázia 
Petra Bezruče ve Frýdku ‑Místku, 3. místo připadlo Richardu 
Smržovi z Wichterlova gymnázia v Ostravě ‑Porubě.

Diskuze, která proběhla pod vedením Dr.  Evy Poláško‑
vé, byla zaměřena na nejčastější chyby v přeložených textech 
a nejvhodnější možnosti překladu problematických pasáží.

Hlavní pozornost všech účastníků překladatelské dílny byla 
zaměřena na přednášku Mgr.  Michala Kleprlíka,  Ph.D., ve 
které přiblížil práci na překladu románu Hermanna Brocha 
„Die Schuldlosen“ („Nevinní“).

Na základě pozitivních ohlasů lze konstatovat, že překla‑
datelská dílna na KGE patří k událostem, které si našly místo 
v kalendáři pravidelných akcí katedry.

WORKSHOPY PRO VYUČUJÍCÍ A STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL 
NA KGE FF OU KONANÉ 13. 3. 2019

V souladu s tradicí navazování dobrých vztahů s vyučující‑
mi a studenty středních škol, a tím i s možnými potenciální‑
mi uchazeči o studium, uspořádali členové KGE FF OU dne 
13. března 2019 dopolední program s tematicky zaměřenými 
workshopy. Žáci z  Gymnázia Komenského Havířov a  Gym‑
názia Frýdlant nad Ostravicí diskutovali v rámci workshopu 
Umweltpolitik und Energiewende in Deutschland, který při‑
pravil lektor DAAD, Kai Witzlack ‑Makarevich, M.A., o aktu‑
ální problematice životního prostředí, např. o konci těžby uhlí, 
konci užívání atomové energie a  postojích Němců i  Čechů 
k ochraně životního prostředí.

Doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D., ve spolupráci se student‑
kou Lenkou Kendeovou vtáhla žáky v rámci dramapedagogic‑
kých postupů ve výuce němčiny jako cizího jazyka zcela ne‑
nuceně do konkrétní situace. V rámci workshopu Theater im 
Unterricht DaF – kurz und einfach si na vlastní kůži vyzkou‑
šeli, jaké to je přijít pozdě na letiště, muset se domluvit jen ně‑
mecky a kromě jazykových znalostí uplatnit i osobní šarm při 
přemlouvání zaměstnanců u terminálu. Dopolední program 

byl přítomnými kvitován s  povděkem, navázaná spolupráce 
má nejlepší šance se dále rozvíjet.

Irena ŠEBESTOVÁ

Přednáška Mgr. Michala Kleprlíka, Ph.D. (foto: Eva Polášková)

Účastníci workshopu Theater im Unterricht DaF – kurz und einfach 
(foto: Eva Polášková)

Irena ŠEBESTOVÁ
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ: ÁZERBÁJDŽÁN ČEKÁ, AŽ HO OBJEVÍTE
Naše Galerie Na půdě dává mimo jiné zahraničním studentům 
prostor představit země, z  nichž pocházejí. Této příležitosti 
využil Gambar Gambarov, který připravil výstavu fotografií 
Ázerbájdžánu. Domovskou univerzitou Gambara Gambarova 
je Slovanská univerzita v Baku, kde působí jako ředitel Centra 
pro český jazyk a kulturu. Nyní je díky Euroasijskému aka‑
demickému fóru studentem doktorského stupně Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity.

Ázerbájdžán se stále jeví jako země vzdálená, spíše nezná‑
má. Kulturně má však k České republice blíže, než by se mohlo 
na první pohled zdát. „Ázerbájdžán je nesmírně multikultur‑
ní, jsou zde vedle sebe mnohá náboženství i národnosti. To je 
skutečná hodnota naší země, které jsou si Ázerbájdžánci vě‑
domi,“ uvedl Mgr. Gambarov při zahájení výstavy. Především 
z fotografií je patrné, že se zde prolínají prvky evropské i ori‑
entální a že hlavní město Baku je moderní metropolí evrop‑
ského střihu. Ázerbájdžán však láká i na řadu přírodních krás, 
památek a národních parků.

Hostem vernisáže byl Eldar Valiyev z  Velvyslanectví 
Ázerbájdžánské republiky, který vzpomenul prohlubující se 
spolupráci mezi oběma univerzitami i zeměmi. Od letošního 
jara se v  Národních parcích Şahdağ a  Hirkan mohou turis‑
té procházet po klasických turistických značkách, jaké znají 
z českých lesů a hor. Značení stezek prováděli přímo v terénu 
členové Klubu českých turistů, kteří přijeli do Ázerbájdžánu 
v rámci spolupráce s ázerbájdžánským ministerstvem životní‑
ho prostředí. I z vystavených fotografií je patrné, že přírodních 
krás a turisticky atraktivních destinací se v Ázerbájdžánu na‑
bízí víc než dost, stačí si jen sbalit batoh a prázdninové obje‑
vování může začít. Na úvod se však nechte inspirovat výstavou 
fotografií v Galerii Na půdě; je k vidění do 3. května.

Nela PARMOVÁ 
 foto: Nela Parmová

ÁZERBÁJDŽÁN
země ohně

Země, která čeká, až ji objevíte.

výstava fotografií 
a ochutnávka tradiční 
ázerbájdžánské 
pochoutky pakhlavy

vernisáž výstavy 
čtvrtek 11. dubna 
od 15 hodin
galerie Na půdě | děkanát FF OU 
Reální 5 | Ostrava

Mgr. Gambar Gambarov a Eldar Valiyev (vpravo) foto: Tomáš Herman
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ZA KARIÉROU
DEN, KTERÝ VÁM ZMĚNÍ BUDOUCNOST
Nasměrujte svou kariéru správným směrem a inspirujte se pří‑
běhy absolventů OU. První kariérní den na Ostravské univer‑
zitě má název Za kariérOU a těšit se na něj můžete už v úterý 
14. května 2019 od 9 do 15 v Aule OU na Českobratrské 16.

Po celý den budete mít možnost vyšperkovat životopis a při‑
pravit se na pohovor, nechat otestovat svoje jazykové doved‑
nosti nebo si odnést profesionální profilovku do životopisu. 
Program jsme rozdělili do šesti zón. V přednáškové a talkshow 
zóně uslyšíte a potkáte několik absolventů, uděláte si předsta‑
vu o firemních kulturách a nabídkách hned několika zaměst‑

navatelů. Poradenská zóna nabídne celou paletu osobních 
konzultací s naší psycholožkou, studijním poradcem, kariérní 
koučkou, právničkou nebo sociální poradkyní. Firemní zóna 
nabídne prezentace firem a neziskových organizací. Domluvit 
si tak můžete brigádu, stáž, spolupráci na bakalářce a diplom‑
ce nebo rovnou práci na plný úvazek.

Kompletní program najdete na https://www.osu.cz/
poradenske ‑centrum/karierni ‑den/.

Na viděnou se těší parta z Poradenského centra OU, která 
kariérní den připravuje.

Akademické obci na vědomost dáváme, že dne
2.KVĚTNA

uplynulo půl tisíciletí od chvíle, kdy zemřel genius, 
který předběhl svou dobu

LEONARDO DA VINCI
Přijďte uctít jeho památku! 

KDY: VE ČTVRTEK 9. KVĚTNA V 15 HODIN
KAM: GALERIE NA PŮDĚ (DĚKANÁT)

ZVOU: DR.DANIELA RYWIKOVÁ, DĚKANÁT, DOC. EVA MRHAČOVÁ, LISTY FF
PROMLUVÍ: BC. RADEK HUŠKA, STUDENT FF
VÝSTAVA: MGR. ZDENEK PALA A STUDENTI

POHOŠTĚNÍ:(LEONARDOVSKÉ) DR. DANIELA RYWIKOVÁ A STUDENTI

https://www.osu.cz/poradenske-centrum/karierni-den/
https://www.osu.cz/poradenske-centrum/karierni-den/
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NA KONCI SVĚTA

Bylo mi deset let, když jsem se dostal poprvé do zahraničí. 
Dodnes si vybavuji to vzrušení, když mi rodiče oznámili, že 
pojedeme až do dalekého Maďarska k  Balatonu. Už dlouho 
před cestou jsem si představoval, jak se překročením hranice 
tehdejšího Československa vše změní – krajina, lidé, můj ži‑
vot. O  tom, jakou důležitost jsem tomuto okamžiku přiklá‑
dal, svědčí exaktní zápis v mém deníčku: „Právě ve 12 hodin, 
50 minut a 3 vteřiny překročilo naše auto v Komárně hranici.“ 

Uplynulo několik desetiletí (ani se mi je nechce počítat) a já 
letím na konec světa. Alespoň tak se říká Patagonii, zejména 
pak její nejjižnější části, poeticky zvané Ohňová země. Nejprve 
jednodenní zastávka v Buenos Aires. V argentinské metropo‑
li jsem se ocitl již podruhé, a tak jsem jen zkontroloval, zdali 
prezidentský palác Casa Rosada, je pořád růžový, na hřbitově 
v  Recoletě se stále největší zástup turistů shromažďuje před 
hrobem Evity alias Evy Perónové, ve čtvrti La Boca hýří dom‑
ky z vlnitého zinkového plechu El Caminita stejně pestrými 
barvami, San Telmo neopustila bohémská atmosféra barů 
a hospůdek a bulváru Avenida 9 de Julio vévodí i nadále mo‑
hutný obelisk. Nezměnil se ani interiér hotelu, v němž jsem 
pobýval před několika lety.

A pak už mě čekal zhruba tříhodinový let nad nekonečně 
rozlehlými pláněmi do El Calafate, turistického městečka, jež 
se stalo naší pomyslnou bránou do Patagonie, rozsáhlého úze‑

mí na jihu Argentiny a Chile. V tom drsném kraji hor, ledov‑
ců a jezer jsem od samého počátku věděl, že jeho kráse zcela 
propadnu, přestože mě nehostinně přivítal silným větrem. Na 
jeho všudypřítomnost si člověk musí zvyknout. Není nadto 
začít pěkně zostra, jakápak aklimatizace, a tak si naše expe‑
dice odbude patagonský křest dvacetikilometrovým trekem 
v úchvatném národním parku Los Glaciares. Nad touto částí 
jižních And se tyčí do výše 3 405 metrů hora Fitz Roy, pojme‑
novaná po anglickém mořeplavci, jenž jako kapitán lodi HMS 
Beagle velel několikaleté expedici kolem světa, které se zúčast‑
nil i Charles Darwin. A právě ta zavítala i do Patagonie. Jdeme 
krajinou větrem ošlehaných, pokřivených pabuků kolem řeky 
Río Blanco, před námi bělostné běhouny ledovců, a postupně 
stoupáme až k laguně Los Tres. Leč běda, navzdory slunečné‑
mu počasí špičku Fitz Roye neustále zakrývají putující mraky, 
jako by se ta hora před námi styděla a ne a ne se odhalit. No 
nic, říkáme si po návratu do El Chaltenu, městečka, kde jsme 
ubytováni, vždyť máme na to, aby ta hora odhalila krásu bez 
závoje, ještě další dva dny. Mraky se ovšem i během nich vr‑
cholu Kouřové hory, jak Fitz Roy Indiáni původně nazývali, 
vytrvale držely. Nám to ovšem vadit nemusí, protože i tak nám 
krajina nabízí nádherné výhledy na okolní hory a jezera. Hned 
k jednomu z nich, Laguně Torre, směřuje náš druhý trek. Voda 
řek Río Vueltas a Río Fitz Roy je natolik krystalicky čistá, 

CESTOVATELSKÉ ČRTY

Národní park Los Glaciares – trek k Fitz Roy (Argentina)
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že ji můžeme bez obav nabírat do našich pet lahví. Obdivuje‑
me ledovcové vrcholky hor Solo a Techado Negro stejně jako 
smaragdovou barvu jezera, na jehož hladině plují odtržené kry 
z  ledovce Grande. Za ním se vypíná skalní věž Cerro Torre 
(3 102 m), ale tu přikrytou houní mračen spíš tušíme. Po ná‑
vratu završujeme náš pitný režim v El Chaltenu v útulné dře‑
věné hospůdce vínem Malbec. Další den opouštíme El Chalten 
autobusem, kdosi z nás se otočí dozadu a vykřikne. Fitz Roy se 
nám ukázal za zády v plné své majestátné kráse.

Národní park Los Glaciares, založený v roce 1937, čítá té‑
měř 50 velkých ledovců. Snad největší pozornost budí ledovec  
Perito Moreno, pojmenovaný podle argentinského přírodo‑
vědce, který zkoumal místní flóru a faunu. Je zvláštní tím, že 
v době tajících ledovců jako jediný zde neubývá. Dosahuje šíř‑
ky 5 kilometrů, výšky až 70 metrů a délky na některých mís‑
tech přes 30 kilometrů a jeho namodralou barvu stejně jako 
i u jiných ledovců způsobují sedimenty. Jeho největší atrakcí 
je ledový tunel, jenž se jednou za pět let zřítí, aby pak znovu 
dorostl. Každou chvílí se ozývá ohromný hřmot, připomína‑
jící burácení bouřky nebo dunění jedoucího vlaku. To se jen 
z  čelní strany odlamují kusy ledovce a  s  rachotem dopadají 
do vod Lago Argentino, největšího sladkovodního jezera Ar‑
gentiny. Po něm plujeme katamaránem k největším ledovcům 
v této oblasti. Ledovec Upsala byl pojmenován podle švédské 

univerzity, která neváhala sponzorovat glaciologický výzkum 
zdejší oblasti. Sousední ledovec Spegazzini dosahuje dokonce 
výšky impozantních 135 metrů. Vedle něho náš katamarán 
vypadá jako krabička od zápalek.

Osmý den nastupujeme v El Calafate do linkového autobusu 
a míříme do Chile a po více než pěti hodinách přijíždíme do 
Puerto Natales, Mekky outdoorových nadšenců a vstupní brá‑
ny do národního parku Torres del Paine. Městečko s 18 000 
obyvateli má poněkud ospalou atmosféru a zdá se, že největším 
povyražením pro místní děti a mládež jsou tu čtyřkolky, jimiž 
křižují náměstíčko Plaza de Armas. Následující den vyráží‑
me do národního parku s vyhlídkou náročného čtyřdenního 
treku s batohy na zádech. Po pravdě řečeno, právě Torres del 
Paine představovaly pro mne zlatý hřeb pobytu v Patagonii.  
Když jsem u nás doma poprvé spatřil fotografie strmých skal‑
natých věží, propichujících modré nebe, pocítil jsem neodo‑
latelné nutkání je spatřit na vlastní oči. Sny se mají plnit, ale 
zároveň mě přepadají obavy: co když bude v den výšlapu k vě‑
žím zataženo a můj sen se rozplyne v mlze. Když se blížíme 
k parku, spatřím z autobusu věže z dálky, jsou nádherně zalité 
sluncem, ovšem postupně se nad námi začínají kupit mraky. 
U vstupu do národního parku strávíme půl hodiny, vyplňu‑
jeme formuláře, kupujeme vstupenky, které jsou, jak se do‑
vídáme, rok od roku dražší. Přísnější vstupní procedura 

Ledovec Perito Moreno (Argentina)
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i zvýšení ceny vstupného souvisí se sympatickou snahou o re‑
gulaci počtu návštěvníků do parku. Vůbec obecně se dá říci, že 
se ochraně přírody v národních parcích přikládá jak na argen‑
tinské, tak i chilské straně velký význam.

Z  laguny Amarga šlapeme za silného větru k  prvnímu 
kempu El Chileno. V závěru cesty nás nemine strmý stoupák 
a v jednom úseku jsou poryvy větru natolik silné, že se tiskne‑
me ke skále. Kamarádku Danu vichr málem shodil do kameni‑
tého srázu. Počasí nevěstí nic dobrého, a než dorazíme k hor‑
ské ubytovně, spustí se déšť. Výstup ke třem žulovým věžím 
musíme odložit na další den. Nálada je pod psa. Zahříváme 
se v jediné vytápěné společenské místnosti a pak už hajdy na 
kutě do pokoje, kde je několik třípatrových paland. Druhý den 
se probouzíme do nádherného slunečného dne a věže Torres 
del Paine před námi jako by někdo vystřihl z  pohlednice. 
Jejich název v  kombinovaném překladu ze španělštiny a  ja‑
zyka indiánského kmene Tehuelčů znamená „věže v modři“ 
a nebe opravdu tone v blankytu. Skalní štíty, ozářené sluncem 
do oranžova, důstojně shlížejí na jezero pod nimi, včetně té 
nejvyšší, dosahující výšky 2 850 m nad mořem. Radujeme se 
z výstavních fotografií, vracíme se podél říčky Ascensio zpět 
a pokračujeme v dlouhé štrece až k dalšímu kempu. Je to vy‑
silující pochod, po levé straně se pod námi třpytí dlouhatán‑
ské jezero se skandinávským názvem Nordernskjöld, po pravé 

straně se nad námi tyčí rozeklané Los Cuernos neboli Rohy 
s dvěma barevnými odstíny a já si je pro sebe nazvu Chilské 
Roháče. Jejich spodní žulová část je světlejší, tmavší horní 
část tvoří břidlice. Našlapali jsme 22 kilometrů s několikerým 
převýšením, ale stálo to za to. V kempu Los Cuernos uleháme 
ve stanech s únavou, ale ze spánku mnoho nezbude, neboť se 
v noci neustále budíme s pocitem, že nám vichr odnese stan.

Další den pokračujeme v cestě ke kempu Italiano, přejdeme 
dravou řeku Frances po visutém dřevěném mostě, dlouze pozo‑
rujeme, jak si vítr pohrává s hladinou jezera Sköttsberg a vzná‑
ší nad ní stříbřité chuchvalce zpěněné vody, až konečně dora‑
zíme do kempu Paine Grande, pojmenovaném podle okolního 
horského masívu. Znovu přespáváme ve stanech, ale právě ten‑
to kemp má ze všech ostatních to nejluxusnější zázemí, v němž 
nechybí hotel a velká restaurace. Jeho kontrast vyniká zejména 
ve srovnání s primitivně zařízeným kempem Italiano. Čtvrtý 
den treku míříme od Paine Grande k ledovci Grey, stékajícímu 
do stejnojmenného jezera. Je úchvatný, ale zážitek nám zkalí 
náš chilský průvodce Pablo, když nám ukáže, kam až ledovec 
sahal na počátku jeho průvodcovské činnosti. Vypadalo to na 
více než kilometrový úbytkový rozdíl. A pak už se s národním 
parkem Torres del Paine loučíme. Naposled se podívám do 
mapy a všimnu si, že jeden z jeho vrcholů má název Ostrava. 
Až po návratu domů jsem zjistil, že jméno nese pečeť 

Národní park Torres del Paine (Chile)
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prvovýstupu ostravských horolezců na bezejmenný štít nad jezerem Grey. 
Od Paine Grande odplouváme lodí přes jezero Pehoé a pak se autobusem 
vracíme zpět do Puerto Natales. Náš autobus náhle prudce zastaví a nám se 
naskytne vzácná podívaná na smečku pum, hodujících na ulovené lamě. Ob‑
čas zahlédneme jihoamerické pštrosy nandu a na obloze majestátné kondory. 
Nápadný je minimální výskyt hmyzu, ve větrném počasí se mu zde nedaří.

Po dlouhé cestě poněkud fádní pampou, jen občas narušenou osamě‑
lým rančem – estancií, konečně civilizace. Punta Arenas, město čítající asi 
120 000 obyvatel. Pozoruhodné je v něm muzeum lodí, kde si můžete mimo 
jiné prohlédnout kromě již zmíněné lodě Beagle také repliku lodě Victoria, 
na níž se plavil portugalský mořeplavec Fernando Magallanes, díky jehož 
objevu průlivu v roce 1520 se zkrátila plavba mezi Atlantikem a Pacifikem. 
V rámci své záliby v nekroturistice navštěvuji pozoruhodný městský hřbitov 
s honosnými mramorovými hrobkami bohatých usedlíků. Mezi nimi svou 
okázalostí vyniká zmenšená kopie římského památníku Vittorio Emanuelo, 
v němž odpočívají ostatky obchodníka s vlnou José Menéndeze. Nejvíce mě 
však udivuje množství hrobů přistěhovalců srbského a chorvatského původu. 
Jejich honosné hrobky svědčí o tom, že se jim na konci světa nevedlo špat‑

ně. Z Punta Arenas to není daleko na ostrov Isla 
Magdalena. Žijí v ní obří kolonie tučňáků, ale 
i kormoráni, racci či patagonské husy a kachny. 
Turisté sem ovšem váží dvouhodinovou plavbu 
hlavně kvůli tučňákům. Na kopci, prošpikova‑
ném děrami, do nichž tučňáci kladou vejce, stojí 
maják. Na šedesát tisíc sobě věrných hnízdících 
párů se ovšem bez něho díky svým skvělým na‑
vigačním schopnostem zjevně obejdou.

Neodvratně se blíží závěr našeho putování po 
Patagonii. Jedeme zpět do Argentiny na samot‑
ný nejjižnější cíp jihoamerického kontinentu, od 
něhož již to není tak daleko na Antarktidu. Pou‑
hých tisíc kilometrů. Ohňová země mě nevítá 
ani ohněm, ani ohnivou vodou, ale tu si klidně 
mohu dopřát v některém z barů hlavního měs‑
ta provincie Tierra del Fuego, jímž je Ushuaia. 
Leží v překrásném prostředí pod dvoutisícovka‑
mi zasněžených hor na břehu Beaglova průlivu. 
Ve městě si vzpomenu na novináře a  blázni‑
vého cestovatele Tomáše Poláčka, jenž se vy‑
dal na cestu z Prahy do Ohňové země stopem. 
Však o tom vydal knihu a jeho smysluplně cá‑
klé tažení končilo právě tady, prý nejjižnějším 
městě Jižní Ameriky, ale berme to s  rezervou, 
protože městečko Puerto Williams na chilské 
straně s  tím zásadně nesouhlasí. Ushuaia zase 
kontruje, že Puerto Williams není město! Ob‑
dobně je to zřejmě i s nejjižnějším majákem Les 
Eclaireurs, kam plujeme Beaglovým průlivem. 
Zastavujeme se u ostrova kormoránů a o něco 
dále u  ostrova obývaného lvouny. V  Ushuaii 
hrdě hlásí velký nápis, že je hlavním městem 
Malvín. Britové mají asi na to jiný názor, nicmé‑
ně pro Argentince jsou oběti ve válce o nehos‑
tinné ostrovy národními hrdiny, jak to dokládá 
jejich památník. Věčný oheň před černou mra‑
morovou zdí se jmény padlých vojáků, zjevně 
inspirovaný památníkem vietnamské války ve 
Washingtonu, jejich hrdinství symbolicky stvr‑
zuje. Příhodnější symbol z  Ohňové země aby 
člověk pohledal!

Fin del Mundo! Konec světa nacházím ces‑
tou zalesněnou krajinou podél řeky Lapataia. 
Naskýtá se mi vyhlídka na jezero Negra, míjím 
opuštěné bobří hráze (jejich vysazení zde způ‑
sobilo vážné narušení ekosystému) a  zastavuji 
se na konci cesty č. 3, dlouhé přes tři tisíce kilo‑
metrů. Ještě poodejdu k břehu zálivu, dívám se 
upřeně na nesčetné ostrůvky přede mnou a sna‑
žím se dohlédnout až za obzor. Dál už jít nejde, 
jen zpět. Aljaška je odsud 17 848 kilometrů.

Stanislav KOLÁŘ

Isla Magdalena – ostrov tučňáků (Chile)

Ohňová země – Ushuaia (Argentina)
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NORMALIZACE
V dubnu je tomu 50  let, co Husák vystřídal Dubčeka v čele 
strany a  země a  nastala chmurná doba zvaná normalizace. 
Husák zpočátku ještě formálně držel linii Pražského jara a tvr‑
dil, že navazuje na Dubčeka. Ale brzy začal obracet, z ideálů 
„socialismu s lidskou tváří“ se stal „pravicový oportunismus“, 
ze srpnové sovětské invaze „bratrská pomoc“ a z celého jara 
1968 „kontrarevoluce“. Normalizace znamenala opětovné těs‑
né uzavření hranic, znovuzavedení cenzury, přijetí zákonů 
omezujících svobodné shromažďování a nástup éry všeobec‑
ného estébáckého špiclování a udavačství. Začaly čistky, vy‑
hazovy z práce, i věznění. Vševládná strana se zbavila statisí‑
ců svých členů – pochopitelně většinou těch inteligentnějších 
a slušnějších. Kdo to ještě stihl, emigroval. Šlo o masivní odliv 
mozků – ze země i z vedoucích postů. „Poměry se normalizo‑
valy – směrem k nule,“ říkávalo se tehdy. Jistěže se to všech‑
no dělo pod diktátem Moskvy, podpořeným statisíci sovět‑
ských vojáků „dočasně“ rozmístěných na našem území. O to 
smutnější byla horlivost „normalizátorů“, vlastních lidí, kteří 
narychlo převlékli kabáty, osvojili si nový propagandistický 
slovník a podíleli se na potupném pokoření národa, který si 
jen přál žít v lidštějších a svobodnějších poměrech. V „prověr‑
kách“ byli lidé nuceni před komisí lhát, nazývat to, co zažili 
a na vlastní oči viděli, zcela opačně, veřejně si sami nalít na 
hlavu kýbl té jejich špíny – přesně tak, jak to bylo předem po‑
psáno třeba Orwellem. Když kdysi pokořovali národ němečtí 
nacisté, byl to teror cizí moci. Husákovskou totalitu však pro‑
váděli domácí bezpáteřní prospěcháři.

Na vrcholící ideový a  byrokratický útlak husákovského 
pojetí „normalizace“ zareagovala svým protestem a  výzvou 
k návratu širšího společenského dialogu Charta 77. Režim od‑
pověděl brutálním policejním útokem proti disidentům a vy‑
stupňováním nechutné propagandy. Ale pomalu si uvědomo‑
val, že lidé už si nechtějí nechat všechno líbit a nejsou ochotni 
přistoupit na kšeft „gulášového komunismu“ za každou cenu. 
Husákovská politika v jemnější variantě totiž spočívala v tom, 
že pokud lidé „dají pokoj“, tedy nebudou se občansky a po‑
liticky projevovat, dá režim pokoj i  jim – ponechá jim jejich 
eskapismy v podobě chataření a zahrádkaření za přiměřené‑
ho dostatku levného bůčku a salámu. V této atmosféře vnitř‑
ní emigrace většina lidí přečkala až do pozvolného příchodu 
oblevy z Moskvy. Po smrti nenáviděného Brežněva a komické 
mezivládě dvou partajních gerontů nastoupil překvapivě ju‑
niorský Gorbačov, který šokoval svět, a především své vlastní 
politbyro, záměrem glasnosti a perestrojky. Závěr husákovské 
éry v druhé půli 80. let byl tragikomický. Sovětský svaz a celý 
jeho „socialistický“ blok zjevně erodoval. Vleklo se to, zejména 
když jsme viděli, jak všude kolem nás už se radostně vyvlékají 
z komunistického chomoutu, jen naše přestárlé politbyro dě‑
lalo, jako by nic. Pro mě nejlepší z celé husákovské éry byla 
ona věta, kterou Husák pronesl po svém abdikačním projevu 

10. prosince 1989, kdy ale kamery i mikrofony byly ještě za‑
pnuté: „Tak, a máme to za sebou…“

Touto výmluvnou trojí tečkou by mé vzpomínání mohlo skon‑
čit. Rád bych ale připomněl, k čemu je takové svědectví pamět‑
níků dobré.

Léta se u nás mluví o tom, že mladé generace nedostávají ve 
školách adekvátní výuku nejnovějších dějin, jak těch po roce 
1945, tak těch po roce 1969. Učitelé nebyli na takovou výuku 
na fakultách připraveni, rámcové vzdělávací programy jsou 
v těchto věcech opravdu jen rámcové, výukových pomůcek je 
sice dost, ale chybí opora v pedagogické tradici a snad i v ko‑
lektivu. Učitelům se zřejmě nechce do něčeho, co je nezajištěné 
nebo osobně riskantní. Koneckonců řada lidí, v pedagogickém 
sboru i v rodinách dětí, má z oné doby buď trauma, nebo más‑
lo na hlavě. Ani po třiceti letech není radno sahat do ran, byť 
zhojených, či do svědomí, byť uchlácholeného.

Přesto se ale učitelé snaží. Zvou do výuky pamětníky, pově‑
řují studenty sběrem dokumentů doby, prováděním dotazní‑
kových šetření ve svém okolí. Mladí, kteří to nezažili, mohou 
potřebnou zkušenost a životní moudrost získat právě z tako‑
vých autentických svědectví, jimž pochopitelně věří víc než 
klasické školské výuce. Školometské biflování vede v  lepším 
případě ke konstrukci politické mytologie, v horším k cynické 
ignoranci. Skutečná historická paměť, zdroj občanského života 
a politické kultury, by měla stát na zkušenosti, byť zprostřed‑
kované, ne jen na mýtech (i když i ty jsou důležité), ne jen na 
školském vědění (i když bez jeho minima to nejde).

Ministerstvo školství spustilo v roce 2016 program občan‑
ského vzdělávání, který by měl vyučovat nejnovější dějiny 
tak, aby mladým lidem poskytl hlubší vhled do fungování de‑
mokracie a státu. Spolupracuje na něm více ministerstev a je 
součástí obecnější strategie vzdělávací politiky do roku 2020. 
Povědomí o nejnovějších dějinách je stejně důležité jako jiné 
nové obsahy vzdělávání, o nichž se mluví – jako je například 
mediální výchova, výchova k finanční gramotnosti či vlaste‑
necká výchova.

Zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2017 (zveřej‑
něná v prosinci 2018) konstatuje, že naše země je „ohrožena 
(pro)sovětskou interpretací moderních dějin a přetrvávajícím 
vlivem sovětské propagandy“. Poukázala také na to, že naše 
nedostatečná odolnost proti nepřátelským hybridním propa‑
gandistickým operacím je způsobena mimo jiné i nekvalitní 
výukou moderních dějin ve školách. Odborná veřejnost histo‑
riků se sice ohradila vůči tomu, že BIS se opovažuje mluvit do 
jejích věcí, a podobně zareagovaly i jiné společenské a politické 
kruhy, nicméně není možno popřít, že stížnosti na nedostateč‑
nou výuku nejnovějších dějin se množí.

V  březnu ministr školství Plaga v  rozhovoru pro DeníkN 
řekl, že asi bude třeba „ubrat na Zlaté bule sicilské a přidat 

PAMĚŤ
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na 20. století“. Připravovaná nová strategie vzdělávání do roku 
2030 počítá s posílením moderních dějin a mediální gramot‑
nosti. Nemá smysl učit v matematice to, co umí spočítat smart‑
phone, i detailní větný rozbor musí ustoupit důležitější látce. 
Pro nás je podstatné naučit se kriticky vyhodnotit informace, 
mezi nimiž je i mnoho falešných a manipulujících, říká mini‑
str. Týká se to ostatně i učitelů, už ani ti nejsou vždy schopni 
čelit hoaxům, fake news a náležitě pracovat s novými infor‑
mačními a komunikačními technologiemi.

V listopadu 1989 drtivá většina lidí slavila pád starého reži‑
mu a v následné euforii vítala vymoženosti demokracie a trž‑
ního hospodářství. Dnes, po 30 letech, se překvapivě jisté poli‑
tické a společenské kruhy a statisticky znepokojivě významné 
části veřejnosti vyjadřují kriticky právě o těchto vymoženos‑
tech, a někteří dokonce trousí poznámky, že před rokem 1989 
nebylo všechno tak špatné, jak se to v listopadové euforii je‑
vilo. Důvody tohoto neartikulovaného pocitu nespokojenos‑
ti budou jistě složitější a hlubší. Říká se tomu blbá nálada či 
tekutý hněv (Zygmunt Bauman), projevuje se třeba v akcích 
indignados, occupy Wall street nebo hnutí žlutých vest. Na 
okrajích těchto hnutí se daří konspiračním teoriím, alternativ‑
ním výkladům dějin, sektářským náladám i extremistickým 
choutkám.

Slýchával jsem, jak pamětníci kdysi říkali o Protektorátu: „Za 
Hitlera byl pořádek, člověk mohl nést hroudu zlata v noci přes 
les…“ Už tehdy jsem si, ač mlád, říkal: Ano, ale za jakou cenu…

Rád si zajdu na setkání velorexů nebo trabantů. Je to v pod‑
statě zábava recesistů. Nikdo ale nebude tvrdit, že to tehdy byla 
skvělá doba, když stvořila velorex nebo trabant. Pořady, kni‑
hy, časopisy a weby pro milovníky retra mají své opodstatnění 
v přirozené nostalgii. Možná bagatelizují fakt, že to byl hloupý 
a zlý režim. Ale zakazovat je asi nechceme. Nicméně zákony 
zakazující velebení nehumánních režimů máme.

Ti, co fňukají po starých časech, v podstatě neunesli vpád 
globalizace. Šíře světa s příliš pestrou nabídkou, z níž je třeba 
volit, na ně znepokojivě doléhá. A protože jsou líní, upřednost‑
ňují simplifikace, jednoduchá řešení složitých problémů. Myslí 
si, že by nám za zavřenými hranicemi a s autoritativní vládou 
bylo lépe. Nepříjemné zrcadlo nastavované nám vyspělejším 
světem, zakrývají clonou virtuální reality, již ochotně produ‑
kují média, promptně nabízející lidem to, co lidé chtějí. Kriti‑
zují EU, NATO, Ameriku a s nostalgií štkají po paternálním 
komunistickém režimu, jejž měli za ochranitelský. Tím ovšem 
nahrávají putinovskému Rusku a totalitní Číně, jejichž mocen‑
ské ambice také rádi bagatelizují. V soutěžním a konkurenč‑
ním prostředí zřejmě neuspěli, a proto se obracejí proti elitám, 
intelektuálům, úspěšnějším a  bohatším. Neunesli svobodu 
a nutnost přijmout odpovědnost za svá individuální rozhod‑
nutí (a selhání). Platí to zvláště o příslušnících starších gene‑

rací, ale zřejmě i o zklamaných, frustrovaných a neúspěšných 
členech generace X, která si ještě z dětství starý režim částečně 
pamatuje. Problém je, že tihle unavení a otrávení přítomnos‑
tí nahrávají ignoranci těch nejmladších, kteří se pak nesnaží 
srovnávat dnešek se včerejškem a  také se chlácholí různými 
mytologiemi a virtuálními realitami.

Nás, kteří pamatujeme a kterým na přítomnosti záleží, děsí, 
jak žáci a studenti pramálo vědí o tom, co se vlastně dělo ve 
20. století. Nechceme je nudit a prudit věčným poučováním. 
Ale chtěli bychom, aby si vážili toho, že mohou svobodně ces‑
tovat, získávat bez omezení jakékoli informace z celého světa, 
že si mohou volit osobní dráhu a kariéru, jakou chtějí, mohou 
si koupit, co se jim zamane, a nikdo jim nebrání si na to vy‑
dělat, mohou si sami udělat názor a také ho svobodně hlásat, 
mohou se účinně bránit zvůli mocných i sami chytře čelit svo‑
dům, podvodům a  manipulacím, jež na ně číhají. Toto jsou 
skutečné vymoženosti naší doby, jichž se nám dříve, třeba ještě 
před třiceti lety, zoufale nedostávalo.

Ve vyspělých západních zemích, mezi něž už taky patříme, 
se přijímají takzvané zákony o historické paměti. Zakazují na‑
příklad popírat holokaust nebo bagatelizovat tureckou genoci‑
du Arménů. Jsou kontroverzní, neboť státy by vskutku neměly 
diktovat historikům závaznou interpretaci dějin. Ale když vi‑
díme, kolik nedostatečně soudných lidí kupuje Mein Kampf 
nebo knihy amatérského historika „alternativních dějin“ 
Davida Irvinga, obáváme se o vlastní svobodu a demokracii, 
o niž totiž můžeme právě díky svobodným volbám také přijít. 
Neinformovaní a nezodpovědní (a to neříkám přímo hloupí 
a zlí) mohou třeba i svou pasivitou zničit právě to podstatné, 
z čeho naše svoboda a demokracie vyvěrá.

Jsem velmi rád, že už jsme součástí západního světa, mezi 
jehož vymoženosti počítám to, že jeho život můžeme účinně 
zevnitř kritizovat. Kdybychom byli součástí východních mo‑
cenských a ideových bloků, měli bychom opět jen tu svobodu 
kritizovat Západ, ale ne mluvit do vlastních věcí.

Zdálo by se, že státní instituce, jako je například Ústav pro 
studium totalitních režimů nebo třeba Česká školní inspekce 
či Národní ústav pro vzdělávání, jsou zpolitizované, když svor‑
ně tvrdí, že výuky moderních dějin je třeba přidat i za cenu 
toho, že se mírně proporčně omezí třeba pravěk a středověk. 
Asi je to proto, že pamětníci v bezprostřední blízkosti mladých 
se svým autentickým svědectvím selhávají.

Utěšuji se tím, že moudří učitelé to vědí a dělají to nejlepší, 
co umějí. A dělají to dobře, jak snadno zjistíme třeba na strán‑
kách Občanského sdružení PANT, portálu Moderní dějiny CZ 
nebo na stránkách gymnázií v regionu, jež spolupracují s míst‑
ními univerzitami a tvoří projekty zaměřené právě na výuku 
nejnovějších dějin.

Tak, a toto je teprve ta má pozitivní tečka.
Vladimír ŠILER
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
MYSLEME NA PŘÍRODU I V KANCELÁŘI
Bez moderních technologií si chod v kancelářích stěží dovedeme 
představit. I  když z  každé strany slyšíme o  digitalizaci, papíry 
nám tu podle všeho budou strašit i nadále. Spotřeba kancelářské‑
ho papíru se za posledních 25 let dokonce ztrojnásobila a podle 
statistik vyhlídky na změnu nejsou dvakrát optimistické. A proto‑
že k šetrnému chování jsme nabádáni doma, proč tedy nemyslet 
na životní prostředí i v práci? V Arnice se udržitelnou spotřebou 
zabýváme dlouhodobě, proto vám díky zkušenostem přinášíme 
pár tipů, jak na to.

JE LIBO NOVÝ NEBO RECYKLOVANÝ?
Projděme si nejdříve pár čísel. Výroba 1 tuny papíru spotřebu‑
je celý vzrostlý strom, vyplýtvá se 85 tisíc litrů vody a spous‑
ta elektřiny. Papírny navíc patří k největším znečišťovatelům. 
Jestliže každý Čech ročně spotřebuje zhruba 130 kilogramů 
papíru, pak to znamená 1,3 milionů stromů a voda o objemu 
asi třetiny celého Lipna. V sousedním Německu se průměrná 
spotřeba pohybuje kolem 230 a v Japonsku do konce kolem 300 
kilogramů na hlavu. Jsou to obrovská čísla, viďte.

Recyklací můžeme negativní dopady značně snížit. Spolkne 
totiž polovinu energie, vyplýtvá 5× méně vody a nejsou k ní 
potřeba žádné stromy. Je pravda, že se najde pár much. Papír 
nelze recyklovat do nekonečna, protože se vlákna celulózy roz‑
mělňují a materiál ztrácí na kvalitě.

PAPÍRUJME, ALE ŠETRNĚ
Zaměřme se na kancelářské výrobky z  recyklovaného papí‑
ru. Dnes jich je celá řada od papírů, po sešity, bloky, obálky, 
tiskopisy, desky, složky, rychlovazače nebo pořadače. Z recy‑
klovaného papíru můžeme nakupovat i toaletní papír, ručníky 
nebo ubrousky. Používání recyklovaného papíru do kopírek 
a tiskáren schvaluje i většina výrobců. Používejme jej také na 
výrobu propagačních materiálů, jako jsou publikace, letáky 
nebo vizitky.

Využívání recyklovaného papíru ale neznamená, že budeme 
tisknout jak o závod. Dávejme přednost elektronické dokumen‑
taci a korespondenci všude, kde je to možné. Sami si rozmysle‑
me, co je skutečně potřeba vytisknout a zda dokument neobsa‑
huje chyby. Tomu se dá předejít používáním nástrojů pravopisu 
nebo náhledu před tiskem, které umožní text zkontrolovat.

NEJJEDNODUŠŠÍ JE PŘEDCHÁZET ODPADU
Hodně materiálu ušetříme oboustranným kopírováním nebo 
tiskem. Plochu papíru můžeme také co nejefektivněji využít 
tiskem více zmenšených stran na jeden list. Funkci běžně na‑
jdeme v nastavení tisku. Nepotřebné papíry potištěné z jedné 
strany také můžeme použít jako šmíráky pro psaní poznámek 
nebo tisk konceptů.

V poštovních schránkách každoročně skončí 15 kilogramů 
reklamních letáků. Obvykle jsou tištěny na lesklém, hlazeném 
či křídovém papíře, který je nejobtížněji recyklovatelný. Jejich 
výroba často zbytečně zatěžuje životní prostředí a  životnost 
bývá krátká, protože je velká část lidí nečte a rovnou vyhazuje. 
Tomu se dá zabránit samolepkou proti reklamě.

ZKUSME TO BEZ CHEMIE
Naprostá většina kancelářských papírů je silně bělená, přesto‑
že k tomu pro běžný tisk není velký důvod. Pouze u barevného 
tisku může našedlá nebo krémová barva papíru zkreslit ba‑
revnost. Pokud je to nutné, využívejme papír nebělený chló‑
rem označený TCF neboli Total Chlorine Free nebo bělený 
bez elementárního chlóru pod značkou ECF čili Elemental  
Chlorine Free.

Vidíte, že to zas tak těžké není. Všechno je jen o zvyku. Ča‑
sem třeba sami přijdete na další metody, které si určitě nene‑
chávejte jen pro sebe. Odměnou vám bude nejen skvělý pocit, 
že pomáháte přírodě.

Jiří KAŇA, ARNIKA
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