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Muzeum umění Olomouc
Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) 
bylo založeno 5.  dubna  1951 jako součást Vlastivědného muzea 
v Olomouci. Po roce 1989 došlo k  jeho osamostatnění. Jeho čin‑
nost probíhá ve třech objektech – v Muzeu moderního umění a ve 
dvou arcidiecézních muzeích, olomouckém a  kroměřížském. 
V současnosti spravuje přes 190 000 sbírkových předmětů starého 
i moderního umění (malby, sochy, kresby, grafi ky, fotografi e, užité 
umění). Po sbírkové stránce je třetí největší institucí svého druhu 
v českých zemích.

Ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým bylo v roce 1998 
založeno Arcidiecézní muzeum Olomouc. Bylo to vůbec první 
muzeum v  České republice orientované na duchovní kulturu. 
Jeho součástí se stal románský palác moravských biskupů u bazi‑
liky sv. Václava na olomouckém Přemyslovském hradě. Areál byl 
veřejnosti zpřístupněn v roce 2006. V jeho středověkých, renesanč‑
ních a barokních prostorách je možné navštívit podzemní archeo‑
logickou zónu a několik velice zajímavých stálých expozic.

V červnu 2007 pak bylo opět ve spolupráci s Arcibiskupstvím 
olomouckým založeno Arcidiecézní muzeum Kroměříž. Jedná se 
o detašované pracoviště na Arcibiskupském zámku v Kroměříži, 
které spravuje tamní rozsáhlé zámecké sbírky (malby, kresby, grafi ‑
ky, mince, medaile, mobiliář a knihovnu) s nádhernou obrazárnou.

Marek ZÁGORA, absolvent FF OU

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Muzeum umění OlomoucKočár biskupa Ferdinanda Julia Troyera z Troyersteinu (1. polovina 18. století)
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Bible zvaná Burgundská (2. čtvrtina 13. století) Lucas Cranach Starší, Stětí sv. Jana Křtitele (1515)

Šternberská madona (90. léta 14. století) Pieta ze sbírky kanovníka Křiváka (kolem 1390–1400) Svatá Anna Samotřetí (1490–1500)
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Obraz Anglický král Karel I. a jeho manželka Henrietta Marie Anthonise van Dycka z let 1632–1634 
je jedním ze skvostů obrazárny Arcidiecézního muzea Kroměříž. Olejomalba o velikosti 104×176 cm 
byla jednou z prvních van Dyckových anglických zakázek. Portrétem královského páru byl původně 
pověřen Daniel Mytens, ale král nebyl s výsledkem spokojen, a proto se obrátil na van Dycka. Ten dodal 
obrazu prostor, živost a eleganci. Henrietta Marie Bourbonská předává Karlovi vavřínový věnec, Karel 
jí předává olivovou ratolest. Věnec stále zelených lístků může být chápán i jako myrtový věnec, symbol 
manželské věrnosti. Podobně jsou vykládány i pohledy a gesta obou portrétovaných.

Po králově popravě v lednu 1649 byl královský majetek vydražen. Část uměleckých sbírek získali ko‑
línští obchodníci s uměním Franz a Bernhard Imstenraedtovi, kteří ji v roce 1673 prodali olomouckému 
biskupu Karlovi z Lichtensteinu ‑Castelcorna.

Bohumil Kubišta, Portrét Jana Zrzavého (1912) Toyen, Květena spánku (1931)Otto Gutfreund, Úzkost (1911–1912)
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JAN LA ZAR NA UNIVERZITĚ ROME TOR VERGATA

Univerzita Rome Tor Vergata (v originále Università degli Stu‑
di di Roma Tor Vergata) je mladá italská univerzita, která byla 
založena v roce 1982 na okraji věčného města Řím. Spolupráce 
s touto univerzitou je velmi čerstvá a zrodila se během konfe‑
rence „Jan Šabršula a  jeho odkaz romanistice“, kterou pořá‑
dala katedra romanistiky na podzim roku 2018. Konference 
se zúčastnilo několik desítek přednášejících z  různých zemí 
světa a jedním z přednášejících byl prof. Louis Begioni, který 
zastává post profesora na katedře romanistiky výše zmíněné 
univerzity. Pan profesor má také mimořádný vztah k České 
republice, kde v mládí působil jako lektor francouzského ja‑
zyka na Karlově univerzitě a  osobně znal i  pana profesoru 
Šabršulu. Během konferenční večeře pan profesor naznačil, že 
by rád rozvinul spolupráci s naší katedrou a jako první krok 
navrhl podepsání smlouvy Erasmus. Další kroky již na sebe 
nenechaly dlouho čekat a se začátkem nového roku již byla po‑
depsána ofi ciální smlouva o spolupráci a první vyučující mohli 
vyjet. Smlouva je prioritně určena pro vyučují, ale myslím, 

VĚDA A ŽIVOT NA 
ZAHRANIČNÍCH UNIVERZITÁCH

Moderní kampus univerzity

Koleje

Rektorát
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že mobilita v Římě může být velmi zajímavá i pro studenty, 
kteří zde mohou studovat francouzštinu a zároveň se naučit 
i  další románský jazyk. Tato instituce má k  dispozici velmi 
moderní kampus a nabízí vynikající podmínky ke studiu. Uni‑
verzita je složena celkem z 6 fakult a nabízí 31 doktorských stu‑
dijních programů a více než 200 magisterských a bakalářských 
studijních programů. Pro zahraniční studenty je zde také 9 
studijních programů, které jsou vyučovány kompletně v ang‑
ličtině. Kromě moderně vybavených přednáškových sálů a vel‑
ké knihovny se studovnou nabízí univerzita také široké spor‑

tovní a kulturní využití přímo ve svém kampusu. Samozřejmě 
nespočet možností pro kulturní vyžití nabízí i samotné město 
Řím, jehož památky patří k světovým perlám. Vedle slavných 
památek, jako je Koloseum nebo Forum Romanum lze zde na‑
lézt mnoho muzeí a galerií. V dalších krocích by tak mohlo 
dojít k rozšíření spolupráce i v oblasti dějin umění, jelikož si 
snad nelze představit lepší město pro studium tohoto oboru.

Jan LAZAR,
(katedra romanistiky)

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
V MĚSÍCI KVĚTNU

Slavná Kapitolská vlčice Pohled dovnitř KoloseaSetkání s děkanem (uprostřed) 
a prof. Louisem Begionim

ROZHOVOR S PŘEDSEDOU ČESKÝCH LATINÁŘŮ: MGR. JAKUB 
ŽYTEK, M.PHIL. (38)

Absolvent gymnázia v Orlové; studium bohemistiky a latiny na FF UK 
v Praze (abs. 2005). V současnosti vyučuje latinu a češtinu na Gymná-
ziu Arabská v Praze a předmět Základy lékařské terminologie na 1. LF 
UK, kde působí jako odborný asistent v Ústavu dějin lékařství a cizích 
jazyků. Je předsedou Asociace učitelů klasických jazyků ALFA, z. s., kte-
rá sdružuje české učitele latiny a staré řečtiny.
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Jak byste charakterizoval význam latiny v dnešní době?
Je samozřejmě mnohostranný, ale omezím se na tři základní 
oblasti. Za prvé, význam historicko ‑kulturní: latina předsta‑
vuje jeden z klíčových kódů, který nám umožňuje pochopit 
civilizační odkaz v  naší části Evropy, a  to nejen pro obdo‑
bí antiky, ale také latinského středověku a novověku. Asi se 
nelze úspěšně věnovat určitému tématu z  evropských dějin, 
a přitom nemít ponětí o jazyce, který zde (v různých promě‑
nách a  obměnách) lidem sloužil jako dorozumívací nástroj. 
Za druhé je tu konkrétně ukotvený význam jazykový: latina 
je díky statutu mrtvého, ale současně v různých reinkarnacích 
dosud stále živého jazyka přítomna v mnoha jazycích Evropy 
i světa – včetně češtiny v tzv. cizích slovech a odborných výra‑
zech. A za třetí je tu aspekt, řekněme, obecně vzdělávací a se‑
bevzdělávací: latina je schopna díky přesnému a zároveň rela‑
tivně komplexnímu popisu struktury jazyka přispět k tomu, 
aby člověk získal a kultivoval svou jazykovou inteligenci i na 
obecné a abstraktní rovině.

Usnadňuje studentům znalost latiny přístup k dalším jazy-
kům? (četla jsem kdysi, že víc než polovina anglických slov má 
příbuznost s latinou)
Díky právě zmíněnému obecnému vhledu do struktury jazyka 
může latina, troufám si říci, vždy posloužit jako určitá lingvi‑
stická propedeutika nejen pro jazyky typologicky a geneticky 
příbuzné, ale i jazyky zcela jiných jazykových typů a rodin – 
právě proto, že student může nový jazyk, který se učí, kon‑
frontovat nejen s mateřským jazykem nebo tím cizím, který 
ovládá nejlépe. U románských jazyků, které z latiny vývojově 
vycházejí, je pak prospěšnost latiny samozřejmá: student zís‑
kává velké plus nejen v lexiku, ale i v pohledu na mluvnický 
systém, neboť latina tu plní roli jakési staré románštiny a mno‑
hé jevy, s nimiž je studující konfrontován v rámci synchronní‑
ho pohledu na jazyk, pak dávají smysl teprve z diachronního, 
vývojového pohledu.

Co se týče angličtiny, je už známá věc, že latina představu‑
je významnou pomoc zejména u stylově vyšší slovní zásoby, 
neboť odhadem kolem 60 % anglické slovní zásoby historicky 
pochází přes francouzštinu z latiny a zachovává – díky anglic‑
kému pravopisu – podobu původních latinských slov dokonce 
mnohem lépe než francouzština dnešní, stačí srovnat např. jen 
latinské incredibile, angl. incredible a  franc. incroyable. Ale 
i běžné anglické výrazy, např. ty, jež se týkají psaní jako pen 
(z penna, ptačí pero) či table (z  tabula, deska) mají svůj pů‑
vod v jazyce Římanů. Latina díky tomu velmi dobře osvětluje 
etymologie různých anglických výrazů a pomáhá lepší fixaci 
i kontextualizaci slovní zásoby: víme ‑li kupříkladu, že vestigi-
um značí latinsky „stopa“, význam slovesa to investigate, vyšet‑
řovat, tj. vlastně „jít po stopách“, je nám jasný ihned.

Pro které obory je latina využitelná/velmi důležitá/nezbytná?
Kritérium užitnosti, respektive jakési bezprostřední upotřebi‑
telnosti považuji za velmi ošemetné, neboť nikdo nikdy přes‑
ně neví, co se mu jednou může tzv. hodit. Jak už jsem však 
naznačil, mám za to, že latina je nezbytná téměř pro všechny 
jazykové disciplíny, pro historické obory, filosofii a  teologii; 

nezastupitelná je vzhledem k její roli v anatomické i klinicko‑
‑patologické terminologii také v oblasti lékařství. Velmi uži‑
tečná může být také právníkům, a to jak z hlediska právních 
dějin, tak i pro porozumění různým dosud užívaným latin‑
ským sentencím a formulím. Alespoň minimální obeznáme‑
nost s latinou, například ve sféře tzv. živých slov (genius loci, 
alter ego), však dle mého názoru prospěje každému – bude tak 
lépe rozumět světu kolem sebe.

Na kterých vysokých školách v České republice se dnes dá 
studovat latina?
Jsou to jen čtyři místa: Praha, Brno, Olomouc a Ostrava. Kaž‑
dá z univerzit má mírně odlišné kurikulum i možnosti specia‑
lizace v rámci magisterského studia. Je zapotřebí velice ocenit 
už jen to, že – navzdory nepříliš příznivé situaci s výukou la‑
tiny na gymnáziích a středních školách, na nichž se motivace 
ke studiu latiny rodí především – vysoké školy latinu stále drží 
jako plnohodnotný obor včetně doktorského studia.

Měla by se podle vás latina vyučovat na gymnáziích?
Jako latinář bych to samozřejmě uvítal, přinejmenším v tako‑
vé formě (alespoň dva roky po dvou hodinách), díky níž by 
studenti mohli získat takové jazykové kompetence, s  jejichž 
pomocí by mohli číst i jednoduché originální texty, event. pak 
aspirovat na seminář a maturitu z latiny. Potíž však je, že nej‑
později od 3. deklinace latina přestává být pro studenty úplně 
snadná, vyžaduje nasazení, vytrvalost, píli, což je trochu ve 
střetu s ideálem dnešního hravého a jaksi bezbolestného uče‑
ní – i když latina má studenty také bavit, o tom není sporu. Na 
gymnáziích mimoto probíhá velká konkurence v rámci voli‑
telných předmětů a je jasné, že najít dostatečný počet zájemců 
pro volitelný seminář není vždy snadné, protože malé seminá‑
ře zase nejsou pro vedení školy tzv. ufinancovatelné.

Sám učím na gymnáziu s humanitní větví, na které je latina 
dva roky povinná, ale takových škol je v dnešní České republi‑
ce relativně málo. Latinu s větší hodinovou dotací stále pěstují 
církevní gymnázia. Někdy se také namítá, že české učebnice 
latiny jsou velmi nudné a suchopárné, ale nic nebrání učiteli, 
aby používal učebnice cizí provenience nebo materiály různě 
kombinoval: existují výborné učebnice anglické či německé 
(mimochodem v Německu, zejm. v některých spolkových ze‑
mích, jako je Bavorsko, má latina na gymnáziích velmi silné 
postavení). Já používám učebnici Lingua Latina per se illustra-
ta, která je dánské provenience, neobsahuje žádný jiný jazyk 
než latinu a dává učiteli poměrně velkou volnost; mám s ní ve 
výuce velmi dobré zkušenosti.

Za odpovědi poděkovala
Eva MRHAČOVÁ

Studenti, dokážete přeložit do češtiny tyto běžné 
latinské fráze? 
Cui bono; Festina lente; Carpe diem;  
Cogito, ergo sum; Omnia necesseria mecum 
porto; Lege artis.
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Projev k  výstavě připravil student Radek Huška. Přinášíme 
úryvek z  Huškova projevu: „Většinou si pod Leonardovým 
jménem představíme impozantní malířská díla, jako jsou Mona 
Lisa, Poslední večeře nebo Madona ve skalách, jeho dílo je však 
mnohem různorodější. Leonardo poznával přírodu, dění ko-
lem sebe, lidské tělo i myšlení. Jeho literární dílo činí asi 7 000 
stránek zápisků – chtěl vytvořit dílo o celém širém světě. Svými 

poznatky obohatil téměř všechny vědní obory své doby – ana-
tomii, fyziologii, botaniku, paleontologii, kartografi i, geologii, 
matematiku, chemii, aerodynamiku, astronomii, optiku, me-
chaniku, hydrauliku i akustiku. Nebál se projektovat přestavbu 
Milána, regulovat říční toky ani uvažovat nad pohybem člověka 
ve vzduchu.“

Eva MRHAČOVÁ

MINESTRONE PODLE MISTRA LEONARDA
La Minestra znamená cizrnová polévka. Leonardo da Vinci, kte-
rý dával přednost vegetariánské stravě, ji jedl každý den, jakožto 
hlavní jídlo, či „denní“ polévku. Pro dobré zdraví Leonardo radí: 
„Jez pouze když máš hlad. Sousta vždy dobře rozžvýkej. Vše co 
sníš, ať je dobře uvařené, lehké a jednoduché.“

 » 1 hrnek bílých fazolí (buď z konzervy nebo přes noc namoče-
ných ve vodě a povařených)

 » 1 konzerva cizrny (bez nálevu)
 » ½ hrnku krátkozrnné rýže (nejlépe italská Arborio) – lze 

nahradit
 » 1 mangold
 » 2 natě řapíkatého celeru
 » 2 cibule
 » 2 stroužky česneku
 » 2 velké mrkve
 » čtvrtka malé hlávky savojského zelí (lze nahradit

moravským )
 » litr zeleninového vývaru
 » bazalka nebo čerstvá dobromysl (oregano) na ozdobení
 » sůl, pepř

Na olivovém oleji usmažte jemně nasekanou cibuli a česnek, ne-
chte zesklovatět a přidejte na kousky nakrájenou mrkev a řapíka-
tý celer. Lehce orestujte a zalijte vývarem. Nechte povařit, jakmile 
je zelenina měkká, přidejte fazole, cizrnu a  rýži, která polévku 

zahustí. Osolte a  opepřete podle chuti, můžete přidat oregano 
nebo bazalku, přidejte na proužky nakrájené zelí a listy mangol-
du. Můžete podle potřeby dolít vodou. Vše lehce povařit. Hotovou 
polévku nechte odstát, podávejte ozdobenou lístkem bazalky nebo 
snítkou oregana. Nejlépe chutná až druhý den, když jsou chutě 
dokonale prolnuté, ale tak dlouho Vám určitě nevydrží! Dobrou 
chuť!

KRÁSNÉ ODPOLEDNE 
V GALERII NA PŮDĚ
Dne 9. května zažila naše pětadvacetiletá Galerie Na Půdě, za‑
ložená tehdejší děkankou FF v roce 2003, jednu ze svých nej‑
pozoruhodnějších chvil. Zahajovala se totiž výstava 500 let, co 
opustil náš svět Leonardo da Vinci.

Galerie byla plná. Na své si u  návštěvníků přišly orgány 
zrakové (výstava reprodukcí obrazů Leonardovych – díky za 
krásnou černou adjustaci, Zdenku Palo!), sluchové (studen‑
ti prvního ročníku Fakulty umění OU  – Denisa Geislerová 
a Martin Jirásek – zahráli na fl étnu a fagot úchvatné dobové 
skladby Jacoba van Eycka a Diega Ortize) a nakonec i orgány 
chuťové, protože proděkanka Daniela Rywiková uvařila podle 
pravého Leonardova receptu. Minestrone: Polévku všech zele-
nin a luštěnin.
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VÝSTAVA ILUSTRACÍ LUMÍRA ČMERDY V PAMÁTNÍKU
PETRA BEZRUČE
Samorostlý výtvarník a  kněz Církve československé husit‑
ské Lumír Čmerda (* 1930), jehož osobnost a dílo v roce 2017 
představili v knižní monografi i členové Centra regionálních 
studií Filozofi cké fakulty Ostravské univerzity Jakub Ivá‑
nek a  Svatava Urbanová, vystavuje své ilustrace v  Památní‑
ku Petra Bezruče při Slezském zemském muzeu v Opavě. Ve 
spolupráci s  Jakubem Ivánkem expozici připravila Monika 
Szturcová, vedoucí Památníku Petra Bezruče, která je absol‑
ventkou navazujícího magisterského studijního oboru Český 

jazyk a literatura ‑historie na naší fakultě a v současné době zde 
pokračuje v doktorském studiu. Na výstavě jsou prezentovány 
především originály kreseb, grafi ky, ale i malby, které se váží 
k významným literárním dílům české i světové literatury.

Vernisáž výstavy se uskutečnila 16.  května  2019 a  potrvá 
do 25. srpna 2019. Dne 4. června v 17 hodin proběhne v tom‑
to objektu Slezského zemského muzea přednáška Svatavy 
Urbanové a Jakuba Ivánka věnovaná dílu Lumíra Čmerdy.

Jakub IVÁNEK 

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER PŘEDNÍHO ČESKÉHO PSYCHIATRA 
PROF. CYRILA HÖSCHLA

Středeční podvečer, konkrétně 20.  3.  2019, se pro studenty 
katedry psychologie stal významný. Proč? Měli jsme štěs‑
tí a  neuvěřitelnou příležitost poslechnout si dvě přednášky 
pana prof.  MUDr.  Cyrila Höschla,  DrSc., FRCPsych. Ano, 
čtete správně. Naše malá katedra fi lozofi cké fakulty Ostrav‑
ské univerzity měla tu čest pozvat tak velkou osobnost české 
psychiatrie a psychologie. Psychiatr Cyril Höschl je uznáva‑
nou osobností české vědy a to nejen svými příspěvky, ale také 
jejich „podáním“. Tím si získal nejen nás, studenty, ale také 
všechny nadšence a milovníky psychologie a psychiatrie z řad 
veřejnosti. Pokud bych měla asociovat pár myšlenek, které se 
mi po přednášce pana profesora pojí s  jeho jménem, jsou to 
profesionalita, otevřenost, upřímnost a skvělý humor.

Jak jsem již zmínila, přednáška byla určena zejména studen‑
tům a  akademikům, poté také psychologickým nadšencům 
z řad široké veřejnosti (pokud tedy měli štěstí a zbylo na ně 
místo). Budu upřímná, míst pro neakademickou obec moc ne‑
zůstalo. Není se čemu divit. Zájem o tak vzácného odborného 
hosta je mimořádný a kavárna Centrum Pant, ve které se před‑
náška konala, není nafukovací.

Vrátila bych se nyní k samotným přednáškám. První nes‑
la název Psychologické zdroje moci a etika. V této přednášce 
byl nastíněn psychoanalytický, etologický a  sociobiologický 
pohled na psychologické zdroje moci a byly nastíněny různé 

etické otázky současnosti, zejména v oblasti lidského rozho‑
dování, a to konkrétně ve srovnání se stroji řízenými umělou 
inteligencí. Příspěvek na toto téma byl přínosný a podnětný 
k zamýšlení, jelikož se jedná o stále aktuálnější témata.

Po pauze se otevřelo dnes již velmi známé téma ADHD (po‑
rucha pozornosti s hyperaktivitou). V přednášce s výstižným 
názvem Je ADHD historické novum? profesor Höschl na do‑
chovaných historických pramenech ilustroval, že se zdaleka 
nejedná o  moderní záležitost. Zmínil spoustu konkrétních 
projevů známých osobností, u kterých bychom dle dnešních 
kritérií mohli ADHD diagnostikovat. V přednášce byl prezen‑
tován předpoklad, že některé rysy ADHD mohou představo‑
vat u nadaných jedinců určitou selekční výhodu v oblastech 
vůdcovství (např. Bill Gates), tvůrčí činnosti (Albert Einstein, 
patrně také Wolfgang Amadeus Mozart) nebo sportu (Michael 
Phelps nebo Michael Jordan). U posledně zmíněných je to tím, 
že jsou oba sportovci a Michaelové? Jen žertuji.

Pokud mohu příspěvky pana profesora shrnout za nás stu‑
denty, bylo to velmi profesionálně a  srozumitelně podáno! 
Samozřejmě jsme všichni byli vděční našemu vedení katedry, 
které nám připravilo toto krásné překvapení po náročné stu‑
dentské vědecké konferenci, která toho dne probíhala.

Karin PEČONKOVÁ, Marek MALŮŠ
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU NA FF OU
Univerzita třetího věku („U3V“), speciální vzdělávací program 
pro seniory, se zrodila ve  Francii v  roce 1973. Autorem my‑
šlenky byl francouzský profesor mezinárodního práva Pierre 
Vellas, který byl při své návštěvě domova seniorů šokován tím, 
v jaké nečinnosti senioři žijí.

V  naší zemi byla U3V otevřena poprvé na Univerzitě 
Palackého v Olomouci v roce 1986, poté v Praze na Univerzitě 
Karlově, poté v Brně na Masarykově univerzitě – a jako čtvrtá 
v naší republice byla v roce 1993 (pouhé dva roky po založení 
Ostravské univerzity), z iniciativy tehdejší děkanky FF ote-
vřena Univerzita třetího věku u nás v Ostravě. Vzpomínám, 
že během prvních tří dnů po vyhlášení U3V v tisku se na ni 

přihlásilo přes 200 zájemců, sekretářka nestačila účastníky za‑
pisovat. Od té doby, tedy již celé čtvrtstoletí, je U3V pevným 
bodem našeho fakultního vzdělávacího programu.

Po roce 2 000 se U3V rychle rozšířila po celé naší zemi. Dnes 
ji nabízí většina českých vysokých škol. Prof. Pierre Vellas by si 
za svůj geniální nápad zasloužil Nobelovu cenu.

První promoce U3V se na naší fakultě konaly v roce 1994. 
Jsou památné tím, že při nich byly poprvé použity krásné fa-
kultní insignie, dílo akad. sochaře Igora Kitzbergra.

Jednou z nejstarších letošních absolventek U3V je 83letá paní 
Helena Haladeyová Přečtěte si, jak na svá studia vzpomíná.

Eva MRHAČOVÁ
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VELVYSLANEC, KAM SE PODÍVÁŠ…
V  prvním dubnovém týdnu zažila katedra romanistiky vel‑
mi vzácné chvíle. Hned 1. 4. 2019 přijel na oficiální návštěvu 
Ostravské univerzity velvyslanec Španělského království J. E. 
Ángel Lossada. Před přijetím u pana rektora se spolu se svým 
doprovodem radních pro vzdělávací politiku pražské a varšav‑
ské ambasády setkal se zástupci katedry romanistiky, se který‑
mi probíral rozvoj již tak velmi dobré spolupráce mezi velvy‑
slanectvím a ostravskými hispanisty. Pan velvyslanec ocenil 
zejména to, že pracovníci katedry romanistiky neutuchajícím 
způsobem svou každodenní činností propagují Španělsko 
a španělskou kulturu mezi ostravskou veřejností. Přivítal také 
nápad užší spolupráce, která by vedla k akreditacím nových 
prakticky zaměřených oborů, jež by pokryly poptávku ze 
strany španělských firem sídlících v Moravskoslezském kraji.

O dva dny později přijela do Ostravy v doprovodu ředitele 
Portugalského centra v Praze také velvyslankyně Portugalska 
J. E. Maria Manuela Franco. Zde po setkání se zástupci kated‑
ry a fakulty, se kterými hovořila o úspěšně běžících modulech 
portugalského jazyka a kultury a o případné akreditaci por‑
tugalistiky jako nového studijního programu, zahájila výstavu 
Portugalština a její ekonomický potenciál, kterou doprovo‑
dila zajímavou přednáškou na toto téma. Vrcholem kultur‑
ního a  také kulinářského odpoledne bylo vystoupení Petry 
Dokládalové, členky katedry romanistiky, která uchvátila 
početné publikum na vernisáži zpěvem portugalských písní. 
Velký dík patří kolegyni dr. Marianě Kunešové a pracovnicím 
PR oddělení naší fakulty.

Jan MLČOCH

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE NA KATEDŘE 
ROMANISTIKY
Tradice se mají dodržovat, a tak i v tomto roce se na katedře 
romanistiky konala studentská vědecká konference, spoje-
ná se soutěží o nejlepší prezentaci pro studenty středních škol 
a gymnázií. I přesto, že se letos podařila zorganizovat jen její 
hispanistická část, měla velký úspěch ‑ zejména co do počtu 
účastníků ‑středoškoláků.

3. dubna –Den D– byl zahájen doc. Markem Otiskem, pro‑
děkanem pro vědu a výzkum naší fakulty, který ve své úvodní 
zdravici vyzdvihl důležitost spolupráce mezi oběma zapojený‑
mi sektory vzdělávání a popřál soutěžícím mnoho štěstí. Ná‑
sledovala přednáška doc. Bohdana Ulašina, vedoucího bra‑
tislavské romanistiky, který přednesl příspěvek s názvem Las 
peculiaridades de los nombres propios en español, v němž pou‑
tavým způsobem představil problematiku překladu vlastních 
jmen do češtiny a slovenštiny. Pak už probíhala všemi očeká‑
vaná soutěž. Do kategorie středních škol se tentokrát přihlásilo 
úctyhodných deset studentů z rozličných gymnázií z Ostravy 
a  okolí. Příjemně překvapili zejména nováčci ze soukromé‑
ho gymnázia Prigo, jejichž zástupkyně Andrea Durčáková  

nakonec soutěž vyhrála. V těžké konkurenci však obstáli i re‑
prezentanti našich stálých partnerů, jako například David 
Mušálek z  krnovské Střední odborné školy dopravy a  ces‑
tovního ruchu, který se soutěže účastnil již poněkolikáté 
a pokaždé velmi úspěšně.

V  sekci univerzitní se stala věc nevídaná. Přestože počet 
účastníků nebyl nijak závratný, přednesené příspěvky měly 
natolik dobrou úroveň, že porota složená ze členů katedry se 
nakonec shodla na udělení dvou prvních míst, které si odnesli 
Adéla Stillerová, jež brilantní španělštinou hovořila o histo‑
rii španělského feministického hnutí a  Karel Konečný, kte‑
rý představil závěry svého výzkumu. Tím bylo dotazníkové 
šetření mezi absolventy ostravské hispanistiky, ve kterém se 
dotazovaní vyjadřovali k  úrovni a  náročnosti svého studia 
v Ostravě. Závěry výzkumu byly použity nejen v rámci šířeji 
pojaté autorovy bakalářské práce, ale podnítily debaty mezi 
členy katedry o jejím dalším směřování ve světle nově akredi‑
tovaných studijních programů.

Jan MLČOCH

Zpěvačka Petra Dokládalová a portugalská velvyslankyně  
Maria Manuela Franco
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ODEŠLA LEGENDA ČESKÉHO UNDERGROUNDU

Básník Jaroslav Erik Frič, Krákor 2014, Ostopovice u Brna.  
(foto Vladimír Sabo)

Jaroslav Erik Frič v Daliborce (foto Ivan Motýl)

V pátek 24. května v nedožitých sedmdesá‑
ti letech zemřel básník, esejista, nakladatel 
a neúnavný organizátor mnoha kulturních 
akcí a  festivalů Jaroslav Erik Frič, rodák 
z  Horní Libiny u  Šumperka. Patřil k  po‑
zoruhodným osobnostem české umělecké 
scény a  jeho životní peripetie v  mnohém 
připomínaly osudy hrdinů třeba z  romá‑
nů Jacka Kerouaca (k americké a anglicky 
psané literatuře měl ostatně jako absolvent 
univerzitního oboru filozofie – anglistika 
velmi blízko). Vždy odmítal dělat jakékoli 
vnitřní kompromisy s vlastním svědomím 
a pozorně vnímal společenskou realitu své 
doby, a i proto se po vysokoškolských stu‑
diích vyučil číšníkem (!) a až do listopado‑
vé revoluce pracoval v podniku Restaurace 
a jídelny. Ačkoli měl možnost zůstat v ci‑
zině, vrátil se po roce 1968 ze svých cest 
po Anglii a Skotsku (živil se na nich jako 
pouliční hudebník) do okupovaného Čes‑
koslovenska a intenzivně se podílel na vy‑
dávání samizdatové literatury.

Třebaže většinu svého života strávil 
v Brně, které se mu stalo domovem, měs‑
tem jeho srdce (jak sám před časem zmí‑
nil v rozhovoru pro literární časopis Host) 
byla a zůstala Ostrava. K moravskoslezské 
metropoli ho pojil niterný a blízký vztah. 
Tady prožil své dospívání a středoškolská 
studia a  zdejší syrová a  drsná realita ne‑
smazatelně ovlivnila jeho citlivou a  jem‑
nou povahu (ostravské motivy a  scenerie 
se poměrně často objevují i v jeho litanic‑
kých básních, autorem s  velkou oblibou 
naživo a za doprovodu hudby recitovaných 
po nejrůznějších klubech či hospodách). 
I po revoluci, to už jako brněnský nakla‑
datel a spiritus agens mnoha tamních kul‑
turních podniků, do  Ostravy rád a  často 
zajížděl a nalezl tu řadu přátel a známých. 
Sympatizanty a blízké lidi potkal v univer‑
zitním prostředí (několikrát zavítal i  na 
zdejší filozofickou fakultu) stejně jako ve 
společnosti místní intelektuální bohémy. 
Znal se s  ostravskými malíři, spisovateli 
a  hudebníky a  v  hojné míře je zval coby 
vystupující na své večery a kulturní udá‑
losti, jež pořádal na nejrůznějších místech 
Brna a v jeho okolí. Jeho poslední návště‑
va na severu Moravy se uskutečnila letos 
26. dubna, kdy se zúčastnil večera hudby 
a poezie ve známé hospodě Rock Hill (Na 
kopečku) v Ostravě ‑Mariánských Horách.

S  Jaroslavem Erikem Fričem odešla výrazná osobnost české kultury. Fričův 
osud představoval jakousi poesii in natura, básník existoval „on the road“ a do‑
movskými jevišti mu byly především hospody a klubové scény („v hospodách jsem 
potkal spoustu moudrých lidí…“, vzpomínal). Publikum a čtenáře si získával svou 
autenticitou, pokornou poctivostí, sympatickým idealismem i nesmiřitelným od‑
porem k lidské nízkosti a falši stejně jako intenzivním zájmem o stav české kultury 
a o společenské dění (byl mj. autorem vynikajících a oceňovaných blogů). Iniciály 
J. E. F. (jimiž podepisoval své texty) se záhy staly – a už natrvalo zůstanou – znač‑
kou kvality a důvěryhodnosti. Odpočívej v pokoji, Jaroslave.

Pavel HRUŠKA
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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY A ČTENÁŘI LISTŮ FF, VÁŽENÉ ČLENKY 
A ČLENOVÉ AKADEMICKÉ OBCE,
v  minulém čísle Listů FF jste si mohli přečíst reakci 
šéfredaktorky Listů, doc.  Evy Mrhačové, na poslední 
události, které snad zbytečně emotivně rozvířily disku‑
zi o dalším směřování fakultního periodika – Listů FF.

I  já bych rád touto cestou vyjádřil svůj postoj k  to‑
muto časopisu, který na Filozofické fakultě OU díky 
doc. Mrhačové vycházel celých deset let. A jsem tomu 
rád, že právě Listy mi umožní sdělit můj názor čtená‑
řům z řad studentů, zaměstnanců a členů akademické 
obce. Na tomto místě bych především chtěl poděkovat 
paní docentce Evě Mrhačové a členům redakce Listů za 
energii a nadšení, bez něhož by časopis nemohl každý 
měsíc vycházet.

I přes nedávné kontroverze bych rád zdůraznil, že ve‑
dení fakulty i já osobně si práce doc. Mrhačové vážíme 
a Listy FF jsme vždy podporovali. Vzhledem k okolnos‑
tem posledních měsíců se však doc. Mrhačová rozhod‑
la ve vydávání Listů nepokračovat a já toto rozhodnutí 
plně respektuji. Zároveň jsem si vědom hodnoty, kte‑
rou fakultní periodikum přináší (Filozofická fakulta 

Ostravské univerzity je jedinou fakultou, kde měsíčně 
vycházel vlastní časopis), proto bych rád pokračoval 
v této tradici, kterou doc. Mrhačová zavedla.

Na podzim by tak mělo vyjít první číslo nového fa‑
kultního periodika, které na tradici Listů v mnohém na‑
váže. Nový bulletin bude informovat především o dění 
na fakultě, bude čtenáře seznamovat se zajímavými lid‑
mi, ať už studenty či kolegy z řad akademických pracov‑
níků, bude podporovat snahu o zviditelnění a zvyšování 
prestiže humanitních a společenských věd, bude reflek‑
tovat přednosti naší fakulty. Již nyní je zřejmé, že pe‑
riodicitou nebude nový časopis Listům FF konkurovat, 
přesto se domnívám, že s Listy jej bude spojovat společ‑
ný cíl – ukázat, že filozofická fakulta je pracovištěm, kde 
působí vynikající vědci a pedagogové, kde studují nada‑
ní studenti, že je fakultou, která nabízí vše, co bychom 
od ní v 21. století očekávali, a že stojí za to zde studovat.

Doc. Robert Antonín,
děkan FF OU

NOVÝ HOSTUJÍCÍ PROFESOR NA KATEDŘE GERMANISTIKY
Ve dnech 9. – 11. dubna 2019 započal své působení na kate‑
dře germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzi‑
ty významný německý lingvista, prof.  Dr.  Dr. h. c. Ludwig 
Maxmilian Eichinger, který do roku 2018 řídil Institut für 
Deutsche Sprache v  Manheimu a  na zdejší univerzitě vedl 
katedru německé lingvistiky. Jako hostující profesor se bude 
podílet na přípravě a realizaci výuky, povede lingvistická ko‑
lokvia a  bude konzultovat odborná témata se studenty dok‑
torského studia a se členy katedry germanistiky. Přijetí do řad 
pracovníků Filozofické fakulty bylo stvrzeno přijetím u děka‑
na, doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.

Svůj pobyt v  Ostravě, který se uskutečnil díky projektu 
„Efektivní internacionalizace formou zapojení významného 
zahraničního hostujícího profesora“ v rámci grantového pro‑
gramu „Towards Better Internationalization“ (To Be In), pan 
profesor zahájil přednáškou na téma Deutsch. Eine europäis-
che Sprache am Beginn des 21. Jahrhunderts, kterou proslovil 
před zaplněnou aulou Ostravské univerzity. V  rámci výuky 
seznámil studenty s aktuálními tendencemi moderní němči-
ny, o výsledky svého výzkumu se podělil na kolokviu s dok‑
torandy, slavnostně pokřtil publikaci Fachlichkeit und Fach-
sprachlichkeit in varianten Kontexten, jejíž vydavatelkou je 
prof.  PhDr.  Lenka Vaňková, Dr.  Poslední detaily budoucí 
spolupráce mezi mezinárodně uznávaným odborníkem a čle‑
ny katedry germanistiky byly doladěny na společné slavnostní 
večeři v restauraci „Moravská chalupa“.

Irena ŠEBESTOVÁ
Prof. Ludwig Maxmilian Eichinger s děkanem FF OU,  

doc. Robertem Antonínem. (foto: dr. Eva Polášková)
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FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

CESTOVATELSKÁ ČRTA

Tahitská tanečnice

Pohled na Cookovu zátoku (ostrov Moorea)

Průzračná voda s bohatou faunou i flórou

Francouzská Polynésie je zámořským územím Francie a tvoří 
ji více než 100 ostrovů rozesetých v oblasti Tichého oceánu na 
ploše velké asi jako Evropský kontinent. Obecně se dnes vědci 
shodují, že oblast Francouzské Polynésie patří k oblastem, kte‑
ré byly vzhledem ke své vzdálenosti osídleny nejpozději. Ni‑
koho tak asi nepřekvapí fakt, že běžná cestovní doba z Prahy 
do Papeete je více než 30 leteckých hodin.

Myšlenka navštívit tento odlehlý kout Francie mne napad‑
la, když jsem plánoval cestu do Austrálie a na Nový Zéland. 
Říkal jsem si, že je to odtud vlastně už jen kousek. Když jsme 
pak pobývali u našich novozélandských známých a řekli jim, 
že pokračujeme ještě na Tahiti, jejich první slova byla „Probo‑
ha, takovou dálku!!!“. Tehdy jsem si skutečně uvědomil, že asi 

navštívím jeden z nejodlehlejších, ale zároveň nejkrásnějších 
koutů naší planety. Z Nového Zélandu nás pak ještě čekal další 
téměř šestihodinový let a zároveň návrat v čase zpět, jelikož 
se zde lámou časová pásma. Jako dnes si vybavuji tu chvíli po 
přistání, kdy jsem ucítil tu nepopsatelnou magickou vůni exo‑
tické krajiny. Polynésie mne uchvátila od prvního okamžiku. 
To, že se člověk ocitl v destinaci, která ještě není zaplavena ma‑
sovou turistikou, bylo jasné od první chvíle, kdy nás na letišti 
uvítali místní obyvatelé a  čekání na pasovou kontrolu zpří‑
jemňovaly tance tahitských tanečnic s nádhernými květy ve 
vlasech. V tu chvíli jsem přesně pochopil, proč Gauguina tak 
uchvátila krása polynéských žen, které se staly hlavním moti‑
vem jeho uměleckých děl.



STR. 14                        LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Samotné hlavní město Papeete, kde přilétá většina spojů, příliš 
nestojí za návštěvu. Strávili jsme zde jeden den u naší bývalé spo‑
lužačky Renáty, která nyní vyučuje základy společenských věd na 
střední škole v hlavním městě. Zajímavé bylo zjištění, že finanční 
podmínky učitelů v Polynésii jsou velmi zvláštní, jelikož dostávají 
k  platu od Francouzské republiky zvláštní příplatek za „vzdále‑
nost“. Po několika letech práce ve středním školství si tak může 
mladá rodina koupit dům na Tahiti a zvažovat nákup další vily 
na ostrově Moorea. Samotný ostrov Tahiti je už přece jen trochu 
zasažen civilizací, a tak pokud člověk hledá opravdu panenskou 
přírodu, doporučuji ubytovat se na ostrově Moorea, který je jen 
hodinu plavby od Papeete. Ty nejkrásnější pohledy se nacházejí 
právě na různých menších ostrovech v okolí Papeete. Nádherné 
bělostné pláže zde kontrastují se zelenými vrcholky hor a nezbývá 
než se ponořit do vlažné vody a kochat se krásou, kterou vytvořila 
příroda…

text a fota 
Jan LAZAR

Pohled na exotickou přírodu

PAMĚŤ
DEVADESÁTINY MILANA KUNDERY!

Narozen na apríla
Když Milan Kundera přijel v  polovině šedesátých let do 
Ostravy, byl českou literární a intelektuální hvězdou: úspěšná 
básnická sbírka Monology vycházela v reedicích, první sešity 
Směšných lásek měly bouřlivý ohlas, prosazoval se v divadle, 
napsal monografii o Vančurovi a budoucím slavným režisé‑
rům „nové vlny“ českého filmu přednášel na FAMU světovou 
literaturu. V hlavě se mu rodil román Žert, a Svaz českoslo‑
venských spisovatelů mu proto poskytl tvůrčí stipendium, aby 
blíže poznal ostravské reálie. Pasáže zasazené do pétépáckých 

kasáren na okraji Bělského lesa a scény odehrávající se mezi 
hlavní postavou Ludvíka a dívkou Lucií jsou v románu klíčově 
důležité. Lucii sice Kundera nesvěřil samostatný vypravěčský 
part, ale i tak je jednou z hlavních postav příběhu. O Kundero‑
vě pobytu v Ostravě jsem slyšel všelijaká svědectví od různých 
pamětníků a pamětnic, některá už začínají nabírat legendární 
rysy. Protože jde o zprávy z druhé ruky, tak je nebudu opako‑
vat a budu nadále doufat, že je někdo zachytí v memoárech. 
Pokud budou zapomenuty, má to tak být. Žil tu bouřlivě, 
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v uměleckém klubu v podzemí Domu umění byl pravidelným 
hostem, poznal se blíže (ba možná i nejblíže…) s některými 
osobnostmi ostravského literárního, výtvarného, divadelního 
a hudebního světa. Kolem zbytků dřevěných budov pétépác‑
kých kasáren jsem ještě před čtvrtstoletím chodíval s dcerami 
na procházku. Pak ty barabizny zničil požár a nezbylo z nich 
nic kromě jejich románového obrazu. Jsem jist, že si někdo ně‑
kde velmi daleko od Česka čte ohmataný výtisk Žertu a že vel‑
mi dobře rozumí, že některé žerty jsou kruté a stále se opakují. 
Možná právě dospěl k tomuto popisu Ostravy:

„Nasedl jsem na lokálku, starou tramvaj jezdící po úzkých 
kolejích a  spojující vzdálené ostravské čtvrtě, a  nechal se jí 
unášet. Nazdařbůh jsem pak z tramvaje vystoupil a nazdařbůh 
zase nasedl na tramvaj jiné tratě; celá ta nekončící ostravská 
periférie, v níž se v prapodivném skladu mísí fabrika s příro‑
dou, pole se smetišti, lesíky s haldami, činžáky s venkovskými 
staveními, mne zvláštním způsobem přitahovala a rozrušova‑
la; vystoupil jsem znovu z tramvaje a dal se pěšky na dlouhou 
procházku: vnímal jsem téměř s vášní tu divnou krajinu a sna‑
žil se přijít na kloub jejímu duchu; snažil jsem se pojmenovat 
slovy to, co dává této krajině složené z tak různorodých prvků 
jednotu a  řád; šel jsem kolem idylického domku obrostlého 
břečťanem a napadlo mne, že sem patří právě proto, že se na‑
prosto nehodí k oprýskaným činžákům, které stojí v jeho blíz‑
kosti, ani k siluetám těžních věží a komínů a pecí, které tvoří 
jeho pozadí; šel jsem kolem nízkých nouzových baráků, které 
byly samy jakousi osadou v osadě, a viděl jsem kousek od nich 
stát vilu, sice špinavou a šedou, ale obklopenou zahradou a že‑
lezným plotem; na rohu zahrady rostla velká smuteční vrba, 
která byla v této krajině jakýmsi zbloudilcem – a přece, říkal 
jsem si, snad právě proto sem patřila. Byl jsem rozrušen všemi 

těmito drobnými objevy nepatřičností, nejen že jsem v nich vi‑
děl jednotícího jmenovatele této krajiny, ale především proto, 
že jsem v nich spatřoval obraz vlastního osudu, svého vlast‑
ního vyhnanství v tom městě; a ovšem: to promítnutí mého 
osobního příběhu do objektivity celého města mi poskytovalo 
jakési smíření. (…) Uvědomoval jsem si, že právě proto, že sem 
nijak nepatřím, musím tu být, v tomto úděsném městě nepat‑
řičností, v městě, které svázalo do bezohledných objetí vše, co 
je si cizí.“

Milan Kundera nedávno oslavil devadesátiny. Česká média 
tyto kulatiny připomněla, ale spíše se to podobalo věcnému 
konstatování než radosti či dokonce nadšení. Není divu. Od 
poloviny padesátých let Kundera rád provokoval a ironizoval, 
na konci šedesátých let polemizoval s  názory Václava Hav‑
la a Ludvíka Vaculíka, v několika exilových románech lehce 
načrtl nepříliš lichotivý obraz českého disentu, nejvíce ve fran‑
couzsky napsané Pomalosti. Některé čtenářky těžko snášejí cy‑
nismus, s jakým Kundera často psal o erotice a sexu (v USA už 
o tom byla napsána monografie). Leckterý domácí čtenář byl 
možná více zaujat články o nejasnostech Kunderova působení 
na počátku padesátých let než značně opožděným vydáváním 
jeho románů a esejů v brněnském Atlantisu. Ve světě je tomu 
jinak. Jakožto správný „fachidiot“ jsem při svých cestách do 
zahraničí vždy magicky přitahován knihkupectvími a  anti‑
kvariáty. Tudíž jsem si nemohl nevšimnout, že před Milanem 
Kunderou není úniku – jeho knížky jsou prostě všude! Dokon‑
ce i v jedné zapadlé indické vesničce ve státě Goa, když jsem 
procházel kolem pouličního stánku s notně ohmatanými kni‑
hami, na mne vykoukla Kunderova Nesmrtelnost…

Martin PILAŘ
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NOVÁ PREZIDENTKA NA SLOVENSKU

V letošním roce si občané Slovenské republiky zvolili za svou 
prezidentku Zuzanu Čaputovou. Tato volba vyvolala velké 
sympatie i u nás, a  to napříč širokým spektrem názorových 
i sociálních skupin. Čím si získala nová prezidentka Slovenska 
takové sympatie nejen doma, ale i u nás? Jaké jsou přední roz‑
díly mezi naším prezidentem Milošem Zemanem a jeho pro‑
tějškem na Slovensku?

Zuzana Čaputová se do povědomí občanů dostala především 
jako advokátka, která v rámci sdružení Via Iuris právně za‑
stupovala lidi, kteří si to jinak nemohou dovolit. Známou se 
stala také díky boji proti skládce u města Pezinok, který se jí po 
14 letech podařilo vyhrát. Majoritní část voličů tehdy zaujala 
zejména svým přímým přístupem a heslem „spravodlivosť pre 
všetkých.“ Ostatně jako jeden z důvodů své kandidatury uvá‑
děla případ vraždy slovenského novináře J. Kuciaka a archeo‑
ložky M. Kušnírové. Politicky bývá řazena k  proevropským 
sociálním liberálům a celé její veřejné působení je prostoupeno 
důrazem na enviromentalismus. Obecně se pak soudí, že zví‑
tězila díky transparentnosti, jejímu aktivismu a hlavně nabíd‑
kou změny a slušné politiky.

Miloše Zemana není nutné nějak blíže představovat. Od 
Sametové revoluce je důležitou postavou naší politické scény. 
V současné době je prezidentem, který se prohlašuje býti zá‑
stupcem dolních 10 milionů, což neváhá dávat najevo všude, 

kde dostane prostor. Svým způsobem tedy používá stejnou 
metodu jako paní Čaputová. Jde k voličům a zajímá se o  je‑
jich běžné problémy. Nicméně je jinak jejím pravým opakem. 
V  přístupu k  EU je kritický a  ve věcech environmentálních 
nebo sociálních problémů dneška je spíše konzervativní. Jeho 
největší výhodou ve volbách bylo, že se proti němu neposta‑
vil silný protikandidát s podobnou minulostí jako tomu bylo 
u Zuzany Čaputové.

Problém tedy není v panu Zemanovi, ale v jeho protikandi‑
dátech. Jedinou silnou kartou všech jeho oponentů byla „sluš-
nost“. Pro velkou část lidí byl Zeman kandidátem z toho dů‑
vodu, že se zdál jediným, který se opravdu zajímá i o regiony 
a  jejich starosti (nehledě na to, zda to tak opravdu je) a onu 
„slušnost“ považovali jen za další způsob povýšenectví, prázd‑
né slovo, které nepřináší nic dobrého. Kouzlo Čaputové spočí‑
vá právě ve spojení šarmu a diplomatického vystupování s re‑
álným zájmem o regionální problémy (se zájmem o lidi). Právě 
tyto dvě vlastnosti jsou tím přemostěním, které naše rozdělená 
společnost potřebuje. Tak snad u příštích voleb…

Barbora MICHLOVÁ,
doktorandka FF

ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ


