Ostrava místem setkání germanistù
V polovinì února se Ostrava stala místem setkání germanistù z celé Èeské republiky a z øady zemí Evropy.

Ve støedu 14. února se zde
konalo 2. celostátní zasedání
Svazu germanistù Èeské republiky. Tato profesní organizace
slouí pøedevím výmìnì zkueností z práce jednotlivých
germanistických pracovi, v poslední dobì zejména v oblasti
akreditace magisterských a doktorandských oborù. Na zasedání
podal prof. Masaøík zprávu o zasedání Mezinárodního svazu germanistù (IVG), které probìhlo
v záøí ve Vídni. Skuteènost, e
èeská germanistika na této masové akci, na které bylo pøedneseno více ne 700 referátù,
nebyla zastoupena jediným pøíspìvkem, byla pro úèastníky
ostravského zasedání jistì podnìtem k zamylení.
Støedeèní veèer patøil neformálnímu setkání èeských germanistù a zahranièních úèastníkù
konference Aspekty tvorby textu. Slavnostní zahájení konference probìhlo ve ètvrtek 15. 2.
za pøítomnosti doc. PhDr. Zdeòky Kalnické, Csc., dìkanky Filozofické fakulty OU, pod její
zátitou se konference konala,
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a dalích èestných hostù: paní
Barbary Bresslau, zástupkynì
Goethe-Institutu v Praze, a pana
PhDr. Zdeòka Sladovníka, zástupce Magistrátu mìsta Ostravy.
Úvodní plenární pøednáku na
téma Die thematische und die
rhematische Trasse als ein Aspekt der Textgestaltung (Tematická a rematická trasa jako
jeden z aspektù uspoøádání
textu) pronesl prof. PhDr. Ale
Svoboda, DrSc. Po této pøednáce se jednání pøeneslo do tøí
sekcí: diachronní, synchronní
a spoleèné sekce didaktické a literárnìvìdné. Se svými referáty
v nich vystoupilo celkem 39 referentù z ÈR, ze sedmi univerzit
ve SRN (Erfurtu, Würzburgu,
Rostocku, Dráïan, Bonnu,
Koblence a Regensburgu), ze
Slovenské republiky, Polska
a Rakouska. Kromì nich se
konference zúèastnili dalí hosté
z Èeské republiky, Slovenska
a Nìmecka. O tom, e téma
zvolené pro konferenci je v dnení dobì vysoce aktuální, svìdèilo
nejen mnoství pøíspìvkù, které
se tvorbou textù zabývaly z nej-
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rùznìjích hledisek, ale i bohatá
diskuse, kterou èasto museli
ukonèit a vedoucí jednotlivých
sekcí (prof. Masaøík, prof. Feine,
Dr. Berglová), kterým kromì
jiného pøipadla i nelehká úloha bdít na dodrením èasového
rozvrhu jednání. K dùstojnému
prùbìhu konference pøispìlo
zajisté i pøíjemné prostøedí hotelu
Harmony Club v Ostravì-Mariánských Horách, kde se díky
podpoøe sponzorù únorové setkání germanistù odehrávalo.
Protoe øada úèastníkù navtívila Ostravu poprvé, byl pro
nì pøipraven doprovodný program, jeho cílem bylo pøiblíení
tradic a souèasných problémù
naeho regionu. Mimoøádným
záitkem pro úèastníky konference bylo pøijetí na radnici
Ing. Zbyòkem Praákem, místostarostou primátora statutárního
mìsta Ostravy, stejnì jako návtìva Hornického muzea v Petøkovicích spojená s obìdem
v tamìjí hornické harendì po
ukonèení oficiálního programu.
V sobotu se více ne dvacet

úèastníkù konference vydalo na
zájezd nazvaný Po stopách èeské a nìmecké kultury v okolí
Ostravy, v jeho rámci navtívili Hukvaldy, Pøíbor, Sedlnici
(místo
pobytu
nìmeckého
básníka Eichendorffa), Bartoovice (pùsobitì básníka a filozofa Meinerta) a Fulnek. Hosté
si tak mohli z Ostravy domù
odnést nejen èetné dojmy z podnìtných referátù a diskusí, ale
i zamylení nad prolínáním èeské
a nìmecké kultury v minulosti.
Závìrem zbývá jetì podìkovat vem sponzorùm - Nadaci
Roberta Bosche, Èesko-nìmeckému fondu budoucnosti,
Magistrátu mìsta Ostravy, Velvyslanectví SRN v Praze, würzburskému spolku Materia
medica, Severomoravské energetice, a.s., spoleènosti MG Odra
Gas a Spolku pro nìmecké
kulturní vztahy v zahranièí, kteøí
svou finanèní podporou pøispìli
ke zdaru celé akce a umoní
vydání sborníku konference.
PHDR. LENKA VAÒKOVÁ
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Z oslav 10. výroèí Ostravské univerzity
1991 - 2001
KALENDÁRIUM OSLAV
Slavnostní koncert
V pondìlí 5. února 2001 se v sále
Janáèkovy konzervatoøe uskuteènil slavnostní koncert k 10. výroèí
vzniku Ostravské univerzity.
Zámìr prof. Rudolfa Bernatíka
uspoøádat tuto hudební slavnost dává
vzniknout rozsáhlé a kompoziènì
nároèné Symfonii, která je psána
s umìleckou zkueností a profesionalitou a s organizátorským zaujetím
a vytrvalostí.

HLAVNÍ AKCE
Duben
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9.-10. 4. Mezinárodní konference:
REGION - SLUBY - CESTOVNÍ RUCH
(Sociodynamické faktory rozvoje regionù)
Filozofická fakulta OU, Ès. legií, Ostrava

u

Introdukce:
Do posledního místa zaplnìný koncertní sál Janáèkovy konzervatoøe,
ovzduí plné napìtí a zvìdavého oèekávání. Vysokokolský pìvecký
sbor Ostravské univerzity øízený prof. Lumírem Pivovarským vítá
publikum skladbou Jubilate Deo Ernesta Schummera.

13. 4. Divadelní pøedstavení pro studenty
a zamìstnance Ostravské univerzity
Giuseppe Verdi: Nabucco
Divadlo Antonína Dvoøáka v Ostravì

1. vìta:
Vynikající pøedstavitelka èeské harfové koly Jana Bouková
pøedstavuje své svrchované intepretaèní umìní v komornì ladìné
sólové Sonátì G dur pro harfu Carla Philippa Emanuela Bacha.

20.-21. 4. Seznámení s internetem pro veøejnost
a áky vytipovaných ostravských kol
Centrum informaèních technologií, Bráfova 5, Ostrava

2. vìta:
Klavírista Luká Vondráèek, tøináctiletý mimoøádný student
Ostravské univerzity, si pro vystoupení vybírá Variations sérieuses
Felixe Mendelssohna - Bartholdyho. Lehkost, s jakou hraje tuto
technicky i výrazovì velmi nároènou kompozici, doslova bere dech
a posluchaèi mu nadenì aplaudují.
3. vìta:
Krásný tón, nástrojová virtuozita, schopnost dokonale vyjádøit
hudební obsah, to jsou stálé atributy, které provázejí výkon
klarinetisty Zbigniewa Kalety. V Koncertu Es dur pro klarinet
a orchestr, op. 36 Frantika Vincence Kramáøe je mu citlivým
partnerem Komorní orchestr umìlecko-pedagogické katedry, který
diriguje Stanislav Macura.
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4. vìta:
Finále patøí Te Deu pro sóla, sbor a orchestr, op. 103 Antonína
Dvoøáka. Stanislav Macura provede svým gestem spolehlivì sólisty
(Eva Døízgová-Jiruová - soprán, Richard Novák - bas), Komorní
orchestr umìlecko-pedagogické katedry a Vysokokolský pìvecký
sbor úskalími partitury a pøinese pøirozené, velmi pùsobivé
vyvrcholení.
Koda:
Dlouhotrvající upøímné ovace obecenstva, slova chvály a uznání,
pocit dobøe vykonané práce.
Hudba Symfonie vstupuje toho veèera do vech otevøených srdcí.
ÁRKA ZEDNÍÈKOVÁ
FOTO: JIØINA VEÈEØOVÁ

Ve víru tance

V sobotu 24. února 2001
probìhl ve vech spoleèenských
prostorách hotelu Imperial 6. reprezentaèní ples Ostravské univerzity. Rektor Jiøí Moèkoø ji
tradiènì otevøel taneèní rej, který
zahájila skupina Jehlan z Mohelnice renesanèním tancem
s pochodnìmi. Poté nastoupili na
parket studenti Pedagogické
fakulty Michal Parma a Michael
Petr s partnerkami, aby bravurnì
pøedvedli ukázky latinsko-amerických tancù. Plesovým hostùm
slouily k tanci parkety ve tøech
sálech. V kongresovém sále vystoupila hudební skupina Proxima, v restauraci Mimosa
cimbálovka FIFOUni, kterou
tvoøí pøevánì studenti Ostravské
univerzity. V baru probíhala
diskotéka.

Kolem pùlnoci dolo k dlouho
oèekávanému losování cen tomboly, do které vìnovali bohaté
dary témìø ji tradièní sponzoøi firma F.L.A.M.E. v.o.s. Ostrava,
firma SHARP Ostrava, firma
OASA Computers Ostrava, firma
Linea ART Ostrava, firma
Startronic Ostrava, vzdìlávací
agentura Slùnì a firma Repronis
Ostrava. Dìkujeme vem jmenovaným za vskutku hodnotné
ceny a vìøíme, e nám zùstanou
pøíznivì naklonìni i v pøítím
roce.
Ná dík patøí i zamìstnancùm
hotelu Imperial, kteøí svým
vstøícným a vysoce profesionálním pøístupem pøispìli ke
spokojenosti vech 460 úèastníkù
plesu.
JIØINA VEÈEØOVÁ
FOTO: AUTORKA
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Zemøel Frantiek Øehoø
Vedení Pøírodovìdecké
fakulty Ostravské univerzity oznamuje akademickým obcím Ostravské
univerzity a její Pøírodovìdecké fakulty smutnou zprávu, e v sobotu
3. února 2001 zemøel ve
vìku nedoitých 68 let
pan doc. RNDr. Frantiek Øehoø, CSc.
Narodil se 16. záøí 1933 v Bernarticích
u Tábora. Maturoval na státním reálném
gymnáziu v Domalicích. Vystudoval Pøírodovìdeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor paleontologie (u prof. dr. Josefa Augusty). Do zamìstnání nastoupil u národního
podniku Uhelný prùzkum v Ostravì. Externí
vìdeckou aspiranturu absolvoval na Hornicko-

Za Aloisem Knopem

7. února t. r. zemøel ve
vìku nedoitých 84 let
spoluzakladatel naí koly prof. PhDr. Alois
Knop, CSc. Ostravské
i opavské veøejnosti byl
po léta znám jako neúnavný pracovník pedagogický, vìdecký, kulturní, svým spolupracovníkùm jako nezitný
pøítel a vzácný èlovìk, svým ákùm jako
vlídný uèitel a rádce.
Jeho poslední prací je biografie pøíznaènì
nazvaná ivot kantorský - ivot nelehký.
Sledujeme v ní ivotní pou rolnického synka
z Pøerovska, který se vlastním pøièinìním a pílí
stal univerzitním profesorem, ale který také
proil rùzná období, ovlivnìná spoleèenským
vývojem u nás.
Prvým zásahem do ivota bylo zavøení
vysokých kol nacisty v roce 1939. Pøihlásil se
tehdy jako èeledín na práci u sedláka, aby
nemusel na nucené práce do Nìmecka. Bìhem
války pak pracoval jako uèitel na sedmi
kolách, od obecné po mìanskou. Pøitom se
stále vzdìlával, take hned po válce vykonal
zkouky z èetiny a nìmèiny a mohl nastoupit
v Opavì jako støedokolský profesor (brzy nato
si aprobaci rozíøil i o rutinu), od r. 1953
pùsobil na Vyí pedagogické kole, na jejím
zøízení mìl také zásluhu. Po pøestìhování koly
do Ostravy, nyní ji pod názvem Pedagogický
institut, pùsobil nadále na katedøe èeského
jazyka a literatury, proil se kolou pøerod na
samostatnou Pedagogickou fakultu a své
pùsobení zde ukonèil v roce 1971, kdy za
podpis pod výzvou 2000 slov byl z fakulty
proputìn. Jeho dalím uèitelským pùsobitìm
byla Jazyková kola v Ostravì, kde se snail
uplatòovat své pestré uèitelské zkuenosti
a dávat pøíklad mladím kolegùm. Nìkolik let
se specializoval na výuku cizincù jihoamerického pùvodu, co ho donutilo zajímat se
o panìltinu. V roce 1978 odeel do dùchodu.
Rok 1989 zastihl doc. Knopa sice u
v letech, ale stále èilého. Proto byl vyzván ke
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geologické fakultì VB v Ostravì v oboru
stratigrafie uhelných loisek. V roce 1965
obhájil kandidátskou dizertaèní práci na téma
Sladkovodní mli moravského produktivního
silézu a jejich biostratigrafické vyuití. V roce
1967 pøechází na Pedagogickou fakultu
v Ostravì na katedru biologie. O tøi roky
pozdìji se habilitoval prací Makrofauna
a faunistické horizonty èeskoslovenské èásti
Hornoslezské pánve a v roce 1977 byl
jmenován docentem geologie a paleontologie.
Jako vedoucí katedry biologie pùsobil v období
1977 a 1981. Od roku 1981 byl èlenem katedry geografie. Po vzniku Ostravské univerzity
pùsobil na katedøe fyzické geografie a geoekologie Pøírodovìdecké fakulty.V roce 19901991 zastával funkci prodìkana pro studium na
Pedagogické fakultì v Ostravì a od roku 1991
do roku 1997 byl prodìkanem pro studium
a rozvoj Pøírodovìdecké fakulty Ostravské

univerzity. Frantiek Øehoø výsledky své práce
publikoval ve dvou kniních publikacích,
v sedmi monografiích, témìø v desítce uèebních
textù a v desítkách sdìlení v odborných
periodikách. Byl vynikajícím pedagogem,
nároèným, ale spravedlivým a citlivým uèitelem, milovali ho studenti a v nìmém úasu
i my, jeho kolegové. Zùstává s námi a já bych
rád slíbil za kolegy i studenty, e jeho odkaz
nebude zapomenut.
Milý Frantiku, louèím se s Tebou za
vechny, kteøí Tì mìli rádi. Bude nám chybìt
Tvùj humor, Tvé zneklidòující návrhy na lepí
organizaci studia, zavazuje nás Tvùj pøekrásný
vztah k studentùm, Tvùj zájem o nápravu vìcí
obecných.
Odeel èlovìk, spolupracovník, kamarád.
Èest jeho památce.

znovunavrácení na Pedagogickou fakultu, kde
mu byla svìøena katedra èeského jazyka a literatury s didaktikou. V roce 1990 byl jmenován univerzitním profesorem. Po dvou letech
odeel ji definitivnì na odpoèinek. Doil se
tedy toho, e kola, ji spoluzakládal, se
zmìnila na univerzitu, a tak se naplnilo i jeho
pøání, aby budoucí uèitelé mìli plnohodnotné
vysokokolské vzdìlání.
Kromì uèitelské a organizaèní práce se stal
profesor Knop známý i svými vìdeckými
a odbornými pracemi. Zabýval se výzkumem
spisovné èetiny ve Slezsku v 16. století, dìjinami èeského jazyka ve Slezsku a na Ostravsku,
vypracoval didaktický model jazykové koly.
Napsal Krátký pøehled mluvnice èeského jazyka pro obyvatele polské národnosti, pro polské koly na Tìínsku spoluvytváøel uèebnici
èetiny pro 7. tøídu. Jeho odborné èlánky vycházely ve sbornících Pedagogické fakulty, v èasopisu Èervený kvìt, ve Slezském sborníku,
v regionálním tisku. Alois Knop íøil své odborné a pedagogické znalosti i pøednákovou
èinností, zejména v oblasti kultury mluvených
jazykových projevù. Jeho spolupracovníci i áci
oceòovali také jeho lidské vlastnosti: kromì
cílevìdomosti, houevnatosti, mimoøádné pracovitosti a zdravého ivotního optimismu byl
obdaøen vzácnou vlastností vytváøet kolem sebe
radostné pracovní a lidské vztahy.

Tyto jeho vlastnosti jsem mohla ocenit vdy,
kdy se sely nae ivotní dráhy. Poprvé to bylo
v Opavì na Vyí pedagogické kole, kde byl
mým uèitelem na katedøe èeského jazyka.
Podruhé to bylo ji v Ostravì na Pedagogickém
institutu, kdy zastával funkci prodìkana pro
studijní záleitosti a byl oporou obou prvých
dìkanù, prof. Uhra a prof. Sivka. Potøetí jsme se
setkali na katedøe èetiny v 60. letech, plných
optimistických nadìjí a posléze zakonèených
provìrkami, které mìly pro nás oba trpké
zakonèení - odchod z fakulty.
Setkávali jsme pak ji obèas jen pøi mých
návtìvách v jejich rodinì, kde jsem poznala
i jeho vzácnou enu, s ní tvoøil nerozluènou
láskyplnou dvojici. Netuili jsme, e se setkáme
znovu jetì jednou na spoleèném pracoviti,
a to po zmìnì politických pomìrù v roce 1989,
kdy s námi na katedøe proil své dva poslední
kantorské roky a vybudoval novou katedru èeského jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty. Zùstával s námi ve styku
i nadále, kdy jsme ho zvali na schùze
Jazykovìdného sdruení, jeho odboèku kdysi
sám v Ostravì zaloil. Øíká-li se o nìkom, e
proil bohatý, plný a plodný ivot a e na nìho
budou jeho áci vzpomínat v dobrém, pak to
platí i o profesoru Knopovi.

Za Jarmilou Premusovou

ské univerzity. Vtiskla katedøe koncepci zaloenou na hodnotách domova a jeho okolí. Tuto
koncepci opøela o zkuenosti získané bìhem
rozsáhlého sociologického výzkumu v rámci
grantu Sociologický a prostorový výzkum
pohranièních regionù na èesko-polské hranici.
Podaøila se jí iroká participace studentù na
øeení grantového úkolu, v jeho rámci otevøela
velký prostor didaktickému rozmìru obèanské
výchovy a ukázala budoucím uèitelùm, jak nauèit budoucí obèany vnímat hodnoty svého domova a okolí, spolupodílet se na jejich vyhledávání a hledat zpùsoby péèe o tyto hodnoty.
Ve vzpomínkách svých studentù a kolegù
zùstane jako èlovìk, který svou angaovanou
prací pøekroèil rámec regionu.

6. února po tìké a zcela neèekané nemoci
odela PhDr. Jarmila Premusová. Její profesní
kariéra zaèala v roce 1971 po absolvování
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
obor filozofie a sociologie. Podílela se na
výzkumné práci v Ústavu pro výzkum rozvoje
mìst a ve Výzkumném ústavu palivoenergetického komplexu v Ostravì. Pùsobila jako
vysokokolský uèitel v oboru filozofie a sociologie na katedøe spoleèenských vìd VB-TU
v Ostravì, fakultì ekonomicko správní v Pardubicích a dále na fakultì obchodnì podnikatelské v Karviné.
V roce 1995 dala podnìt k zaloení katedry
obèanské výchovy Pedagogické fakulty Ostrav-
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S univerzitou se nelouèím
Vzhledem k tomu, e 28. února
2001 odela ze svého postu doc.
RNDr. Alena Lukasová, CSc.,
dosavadní prorektorka pro informatizaci a rozvoj, poádala jsem
ji o odpovìdi na následující
otázky:
JV: Mohla byste struènì zavzpomínat na své pùsobení ve
funkci prorektorky OU?
AL: Nemohu nevzpomenout na
své pocity na poèátku svého
prvního funkèního období. Tehdy se mi úkoly související
s náplní práce v rámci mé funkce
prorektorky pro rozvoj a informatizaci zdály obrovské a realizovatelné a v prùbìhu mnoha,
mnoha let. Vdy knihovnu
tehdy pøedstavovaly pùjèovna
a kniní sklad, tísnící se v pøízemí budovy C, ètyøèlenný kolektiv Ing. Pavla Fojta zápasil
s naprostým nedostatkem prostøedkù pro alespoò základní
výpoèetní techniku, o informaèních technologiích se tehdy
jetì nedalo mluvit. Zdravotnì
sociální fakulta zaèínala fungovat v pronajatých prostorách
ubytovny sester, zbývající tøi
fakulty se dohadovaly o obsazení

nedostaèujících prostor v budovách A, B, C a D.
Sama si kladu otázku, co bylo
tím kouzelným proutkem, který
bìhem pomìrnì krátké doby
zmìnil ten poèáteèní ubohý stav
do dnení podoby. Bylo to
zøejmì tìch est let soustøedìného úsilí kolektivu kolegia
rektora Jiøího Moèkoøe, kolektivù knihovny, informaèního
centra a technických útvarù, které postupnì realizovalo jasnì
stanovené cíle, sdílené vemi
zúèastnìnými. Realizace tak
velkých úkolù by nebyla moná,
kdybychom se nebyli setkali se
vstøícností ze strany investièního
útvaru Ministerstva kolství,
mládee a tìlovýchovy a kdyby
nám ménì bylo pøálo tìstí v získávání finanèních prostøedkù
z rozvojových grantù.
Já osobnì s vdìèností vzpomínám na výbornou spolupráci
s øeditelkou Univerzitní knihovny Janou Trávníèkovou, s øeditelem Centra informaèních technologií Martinem Malèíkem a s investièní technièkou Alenou
Gardavskou. Vyuívám této pøíleitosti, abych jim za tuto spolupráci podìkovala, i kdy první

z nich u, bohuel, toto podìkování nebude èíst.
JV: Jaké jsou vae dalí cíle
a plány?
AL: Informatika, na její katedøe
pùsobím, patøí sice k nejperspektivnìjím, ale zároveò existenènì nejohroenìjím oborùm
Pøírodovìdecké fakulty. Poptávka po odbornících v informaèních technologiích se témìø vude jinde ne ve kolství projevuje
lákavými platovými podmínkami. Za tìchto podmínek vybudovat plnì a stabilnì obsazenou

katedru informatiky poskytující
irí nabídku studijních zamìøení
v oboru je velmi tìkým úkolem.
Pokud mi budou síly staèit, chci
k tomuto úsilí pøispívat, jak je
mým zvykem, svým plným nasazením.
Paní docentko, dìkuji Vám za
rozhovor a pøeji ve vaí,
vlastnì nikdy nepøeruené èinnosti na Pøírodovìdecké fakultì, hodnì zdraví, ivotního
optimismu a tvùrèích sil.
JIØINA VEÈEØOVÁ

Odboráøi volili
Základní organizace Vysokokolského odborového svazu (VOS) na
Ostravské univerzitì èítá v souèasné dobì 253 èlenù. Na její nedávné
konferenci (6. 2. 2001) byl zvolen nový výbor, který, nenastanou-li
ádné váné okolnosti, bude pracovat po dobu tøí let, a to ve sloení:
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. (FF) - pøedsedkynì
RNDr. Marie Solárová, CSc. (PøF)

- místopøedsedkynì

árka Helánová (PdF)

- jednatelka

Eva Beierová (rektorát)

- hospodáøka

Èlenové:
Helena Böhmová, Josef Dlouhý, Jaroslav Michalík, Ing. Vìra
Götzová, Tamara Mikolájková, Jana Uhláøová a Anna Novotná.
Ve funkci pøedsedy byl tedy vystøídán doc. PhDr. Tomá Pavlica,
CSc., z Filozofické fakulty OU, pod jeho vedením se výbor scházel
pravidelnì kadých 14 dní a prùbìnì vyøizoval èetné ádosti èlenù
(o pøíspìvky na dìtské tábory, úhradu stomatologických oetøení
apod.), øeil pracovnì-právní záleitosti, hradil výdaje za jazykové
kurzy, organizoval zájezdy pro zamìstnance i dùchodce, pøipravoval
oslavy Dne uèitelù a jiné kulturní akce, vyjednával kolektivní
smlouvy (poslední byla podepsána 25. 1. 2001), o èem vdy své
èleny informoval prostøednictvím úsekových dùvìrníkù v zápisech
z jednání výboru.

Za sebe mohu sdìlit následující:
Na odbory je v souèasné dobì moný dvojí pohled: jedni je povaují
za nìco reliktního, co patøí minulosti, jiní tvrdí, e ta správná doba
odborù teprve pøijde. Je pravda, e v jistých vyhrocených situacích se
k nim mnozí uchylují jako k nástroji obrany v oblasti sociální nebo
pracovnì-právní. Neustálý pokles poètu èlenù v základních
organizacích (v celostátním mìøítku je to roènì asi 13 procent) èiní
VOS slabím a chudím. A kruh se uzavírá, protoe takovýto VOS
nemùe svým èlenùm poskytnout dostateènou kolektivní obranu.
Zvlá nebezpeèný je úbytek èlenù z tzv. horní kvalifikaèní skupiny
zamìstnancù vysokých kol, tedy docentù a profesorù, kteøí váhou své
osobnosti lépe prosazují oprávnìné poadavky - vlastní, svých kolegù
èi neakademických pracovníkù. Touto jakousi rezignací na instituci
odborù dáváme vládì monost neplnit své sliby o prioritì investic do
vzdìlání. Problémy vysokokolských pracovníkù jsou obecnì málo
známy a nìkteøí nai spoluobèané mají pak o nás (o naich platech,
pracovní vytíenosti apod.) velmi zkreslené pøedstavy. Do politiky
VOS, kterou ZO na OU hodlá v rámci svých moností podpoøit, patøí
v prvé øadì snaha o adekvátní odmìòování za nai práci, vyvíjení úsilí
o zøízení sociálního fondu (nìco na zpùsob døívìjího FKSP), nebo
jeho nepøítomnost je jistou formou diskriminace naí zamìstnanecké
kategorie, jako i poskytování právní pomoci èlenùm VOS, alespoò
v rozsahu platných pøedpisù.
IRENA BOGOCZOVÁ

#

Na cestì k toleranci a ekumenismu
Snaha vyrovnat se s oèekávaným budoucím smìøováním naí spoleènosti k vìtí tolerantnosti a pluralitì názorù a pøesvìdèení mùe nabývat mnoha podob. Jednou z nich je zcela jistì i cesta k ekumenismu, spolupráci v oblasti rùzných náboenských proudù a názorù, které také stojí pøed problémem vyrovnat se se souèasnými postoji a názory moderního èlovìka.
Na podobných principech plurality názorù
a vyznání je zaloena i práce a výuka na
katedøe køesanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Katedra primárnì
spolupracuje pøedevím se Slezskou evangelickou církví augsburského vyznání, její souèasný magisterský studijní program zamìøený dosud na pøípravu uèitelù ve studijních
kombinacích køesanské výchovy s angliètinou, nìmèinou, èetinou a matematikou je
vak orientován vestrannì, nikoli jen na úzce
zamìøenou náboenskou oblast.
Z výe zmínìné spolupráce vzelo mimo
jiné i velmi zajímavé setkání v øíjnu loòského
roku, v rámci nìho navtívili Ostravskou
univerzitu generální tajemník Svìtové luteránské federace (Lutheran World Federation LWF) dr. Ishmael Noko a tajemník pro
evropské záleitosti Oddìlení pro misie
a rozvoj LWF dr. Olli-Pekka Lassila. V doprovodu biskupa Slezské církve evangelické
a.v. Mgr. Vladislava Volného a vedoucího
katedry køesanské výchovy Mgr. Stanislava
Piêtaka, Ph.D., byli pøijati dìkanem Pedagogické fakulty doc. PhDr. Zbyòkem Janáèkem. Na schùzce byla probírána mnohá
zajímavá a podnìtná témata vyplývající ze
souèasného stavu èeské spoleènosti v oblasti
církví, rùzných náboenských a sociálních
skupin, vývojù názorových proudù apod.
V závìru tohoto setkání byly vysloveny
mnohé inspirativní podnìty a námìty a mimo
jiné i pozvání pro zástupce vedení Pedagogické fakulty OU k návtìvì centra Svìtové luteránské federace v enevì.
Ve dnech 3.-6. února 2001 tedy probìhla
plánovaná návtìva dìkana PdF OU doc.
Zbyòka Janáèka a prodìkanky pro vìdu,
výzkum, umìní a zahranièní vztahy dr. Diany
Svobodové v enevì. Tak jako mnoho organizací s celosvìtovou pùsobností, má v tomto
jedineèném mìstì s neopakovatelnou atmosférou na bøehu jezera a v sousedství alpských masívù své sídlo i Svìtové ekumenické
centrum, v rámci nìho pùsobí mimo jiné
i Svìtová luteránská federace.
Peèlivì pøipravený a dokonale sestavený
program návtìvy byl díky mimoøádnì obìtavé péèi hostitelù skuteènì bohatý, take
i v tak krátké dobì bylo mono se seznámit
s nìkterými zajímavými a turisticky atraktivními místy jak v enevì samé, tak v jejím
okolí.
Symbolické a hluboce dojemné bylo zahájení pracovní èásti programu v kapli Svìtového ekumenického centra, kde jako kadé
pondìlní ráno probìhla pravidelná me, jí se
$

dle svých èasových dispozic a zájmu pracovníci centra zúèastòují.
Pracovní program návtìvy sestával ze
sledù jednání zamìøených jak víceménì
zdvoøilostnì, kdy hosty pøijali generální
tajemník LWF dr. Ishmael Noko a øeditel
Oddìlení pro misie a rozvoj dr. Péri Rasolondraibe, tak výluènì pracovnì, kdy se
zástupci PdF OU snaili získat nové poznatky
a najít oblasti a styèné body, v nich by bylo
mono navázat a dále rozvíjet spolupráci jak
katedry køesanské výchovy, tak i dalích
pracovi fakulty.
Øeditelka Oddìlení teologie a studijních
záleitostí Karen L. Bloomquist je seznámila
s prací svého oddìlení a monostmi spolupráce v rámci rùzných církevních organizací
na celém svìtì. Nabídku spolupráce v rámci
sítì výzkumných pracovi tímto nabídla
i èlenùm katedry køesanské výchovy PdF OU.
Velmi pøíjemné a inspirativní bylo setkání
s Kristin Roaldseth Moyer, tajemnicí pro
rozvoj v oblasti lidských zdrojù, je hostùm
pøedstavila systém nabídek stipendijních
pobytù, které LWF zajiuje po celém svìtì,
a podmínky získávání stipendií v rùzných
oblastech lidské èinnosti pro èleny církevních
organizací.
V rámci svého programu mìli zástupci PdF
monost navtívit také Univerzitu v enevì,
kde se jim vìnoval René Rickenmann,
zástupce Fakulty psychologie a pedagogických vìd. Tématem jednání bylo seznámení s rámcovými studijními programy
fakulty, zaøazením didaktik jednotlivých
oborù do tìchto studijních programù i celkovou koncepcí zamìøení fakulty v rámci
stupòù bakaláøského, magisterského i doktorandského. Získané materiály by se mohly po
eventuálních dalích konzultacích stát zdrojem inspirace pøi utváøení studijních programù i u nás. Spolupráce byla nabídnuta
i v oblasti distanèního vzdìlávání, kdy
vzhledem k podobnému stupni rozpracovanosti této problematiky na obou univerzitách bude dokonce mono vymìòovat si
zkuenosti v rámci postupných krokù.
S výukovými programy v oblasti náboenské výchovy seznámil hosty Dr. Gert Rüppell, zástupce Svìtové rady církví. Také v této
oblasti se nabízí mnoho moností spolupráce
pøi vytváøení a zkvalitòování výukových
programù rùzných oborù i s dalími zahranièními partnery (napø. Nìmecko - Hamburg,
Stuttgart apod.).
Dalí rozmìr dalo pracovnímu programu
setkání s Peterem N. Provem, asistentem ge-

nerálního tajemníka LWF pro zahranièní
záleitosti a lidská práva. Mylenky a námìty
zde vyslovené se týkaly oblastí poruování
lidských práv, jim nae spoleènost moná
nevìnuje dostateènou pozornost. Pøístup
náboenských organizací v tomto smìru
samozøejmì nemùe být restriktivní, naopak
se snaí pøesvìdèovat ty, kteøí jsou ochotni
naslouchat, o správných humánních pøístupech k ostatním lidem a rùzným sociálním
skupinám formou pouèení, takøíkajíc pozitivní motivace.
Poslední zástupce LWF, který vìnoval
hostùm z Ostravy svùj èas, byl Timo
Reuhkala, tajemník pro køesanskou výchovu
a konzultace v oblasti komunikací. Seznámil
je s materiálem, v nìm jsou zpracovány formy distanèního vzdìlávání v rámci uzavøené
studijní skupiny, a s konkrétní aplikací tohoto
programu a zpùsoby práce s ním.
Závìrem lze shrnout, e návtìva LWF
daleko pøedèila vekerá oèekávání. Tìch
nìkolik málo dnù bylo naplnìno neustálým
pøílivem informací, podnìtù a nových mylenek, jejich hloubku a rozsah bude mono
v rámci navázané spolupráce vyuívat jetì
po dlouhou dobu. V èem se tato návtìva
odliovala od ostatních podobných setkání,
byla skuteènost, e pøi vech jednáních byla
zøetelnì patrná jak profesionalita, tak pøedevím pøátelská atmosféra, porozumìní,
otevøenost a velkorysost, s nimi se èlovìk na
pùdì jiných organizací nesetkává pøíli èasto.
Budi i tento rozmìr setkání inspirací pro
nai dalí práci.
DIANA SVOBODOVÁ

Jste odvání a odpovìdní?
Jste inteligentní?
Máte organizaèní talent?
Nejste lhostejní vùèi dìní na
univerzitì?

Hledáme schopné studenty Ostravské
univerzity, kteøí by byli ochotni pokraèovat
v tradici a pøevzít èlenství ve Stavovské
unii. Ti, kteøí nejsou lhostejní k dìní na
univerzitì, jsou ochotni pomáhat svým
kolegùm pøi øeení problémù souvisejících
se studiem a mají organizaèní talent pro
poøádání rùzných spoleèenských akcí,
nech se dostaví dne 27. 3. 2001 (úterý)
v 15. 30 hodin na vrátnici Filozofické fakulty Ostravské univerzity na ulici Reální.
Vichni, kteøí mají odvahu, jsou srdeènì
vítáni.
STAVOVSKÁ

UNIE STUDENTÙ

OU

Nadace Open Society Fund a Vzdìlávací nadace
Jana Husa
vyhlaují grantový program

Køest první knihy edice UNIVERSUM

HIGHER EDUCATION SUPPORT
PROGRAM 2001
Nadace Open Society Fund a Vzdìlávací nadace Jana Husa se dohodly na spoleèné realizaci programu v roce 2001. Za administrativu
programu, pøíjem ádostí a udìlování grantù odpovídá Vzdìlávací
nadace Jana Husa.
Higher Education Support Program (Program na podporu vyího
vzdìlávání) je otevøený grantový program urèený pro vzdìlávací
instituce na vysokokolské úrovni. Jeho cílem je podpoøit inovaci
a rozvoj vzdìlávání v humanitních a spoleèenskovìdních oborech.
Podpora je poskytována projektùm, jejich cílem je pøedevím:
- inovace uèebních plánù, vèetnì tvorby uèebních materiálù, textù
a uèebnic
- inovace metodiky výuky, metodiky práce se studenty a hodnocení
- prostupnost a interdisciplinarita
- systémový dopad plánovaných zmìn.
V roce 2001 budou granty udìlovány projektùm pøedevím v tìchto
prioritních oblastech:
- dalí vzdìlávání
- distanèní vzdìlávání
- vzdìlávání uèitelù
- veøejná politika a veøejná správa
- filantropická studia, administrativa a øízení neziskových organizací
- administrativa a øízení vzdìlávacích institucí
- studium komunikace a médií
- sociální politika a sociální práce
- obèanské vzdìlávání k demokracii, k toleranci a k mezietnickému
a mezikulturnímu porozumìní
- evropská integrace.
Postup pøi podávání projektù: ádosti o grant pøijímá kanceláø Vzdìlávací nadace Jana Husa v Brnì. Pokyny pro vypracování projektu lze
najít na www stránkách Nadace, eventuálnì budou zaslány na poádání. V pøípadì nejistoty se mùe adatel nejprve obrátit na nadaci
se struèným popisem projektového zámìru, ve kterém popíe cíle
projektu, plán realizace a uvede pøedbìný rozpoèet. Projektový
zámìr posoudí sekretariát nadace, a vyhovuje-li zveøejnìným kritériím programu, pracovníci nadace vyzvou pøedkladatele, aby podle
jejich pokynù vypracoval úplný písemný projekt. Upozoròujeme
adatele, e HESP není urèen na podporu samostatnì vydávaných
publikací.
Hodnocení a výbìr projektù bude provádìt správní rada
Vzdìlávací nadace Jana Husa na dvou zasedáních: v èervnu
a v listopadu 2001. K zaøazení ádosti na první zasedání je nutno
odevzdat úplný projekt do 16. dubna 2001 a na druhé zasedání do
15. záøí 2001.
Adresa kanceláøe Vzdìlávací nadace Jana Husa:
Jotova 10
602 00 Brno
tel: +420 (5) 42 21 15 77
fax/modem: +420 (5) 42 21 15 81
E-mail: vnjh@janhus.anet.cz
Internet: http://www.vnjh.sk

DNE 20. ÚNORA BYLA V UNIVERZITNÍM KNIHKUPECTVÍ SLAVNOSTNÌ POKØTÌNA
KNIHA POJMENOVÁNÍ ZVÍØAT V ÈESKÉ A NÌMECKÉ FRAZEOLOGII A IDIOMATICE
AUTORÙ EVY MRHAÈOVÉ, EVY JANDOVÉ A JÜRGENA HARTUNGA. LAUDATIO
PRONESLA DR. LENKA VAÒKOVÁ, VEDOUCÍ KATEDRY GERMANISTIKY FF OU.

Z LAUDATIA DR. VAÒKOVÉ:
PRVNÍ PUBLIKACE UNIVERZITNÍ

EDICE

UNIVERSUM

JE TAKÉ PRVNÍ KNIHOU,

FF OU A INSTITUTU SLAVISTIKY VYSOKÉ
UNIVERZITY) V ERFURTU.
(FOTO: JIØINA VEÈEØOVÁ)

KTERÁ JE DÍLEM MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PARTNERSKÝCH PRACOVI
KATEDER SLAVISTIKY A BOHEMISTIKY

KOLY PEDAGOGICKÉ (DNES JI

Ze ivota univerzity
* Koncerty studentù umìlecko-pedagogické katedry Pedagogické
fakulty se uskuteèní v aule na Èeskobratrské ulici vdy v 18.30
hodin.
20. 3. Jiøí Døevjaný - fagot
21. 3. Koncert uèitelù katedry k 10.
univerzity
23. 3. Soòa Koláèková - violoncello
27. 3. Arnot Svoboda - klarinet
28. 3. Hana nyrchová - flétna
29. 3. Kateøina Bìlohlávková - housle
Lenka Zahradníková - klavír
30. 3. Petra Prylová - flétna
3. 4. Alicja Weglorzová - klavír
4. 4. Jitka Booòová - klavír
6. 4. klavírní soutì katedry
6. 4. Tomá Kadlubiec - housle
11. 4. Martin tolba - zpìv
17. 4. Markéta Hyvnarová - housle
18. 4. Kateøina Koacká - klavír
20. 4. Ludìk Hrda - violoncello

absolventský koncert
výroèí vzniku Ostravské
roèníkový koncert
roèníkový koncert
roèníkový koncert
roèníkový koncert
roèníkový koncert
absolventský koncert
absolventský koncert
od 9.00 hod.
roèníkový koncert
roèníkový koncert
absolventský koncert
absolventský koncert
roèníkový koncert

Zmìna programu vyhrazena. Podrobnìjí informace jsou uvedeny
na plakátech k pøísluným koncertùm.
- M -
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2001: Tøicet korun za razítko
To není sajens fikn
Studijní oddìlení - místo, kde øeíváme rùzné problémy, kde si
obèas postìujeme, kam vcházíme s oèekáváním pozitivních zpráv,
odkud odnáíme a kam pøináíme indexy, to neformální prostøedí,
které kadý tak dobøe zná, a kam se rád vrací se zmìnilo.
Od poèátku letoního roku (a nového milénia) je tady hluènìji.
Monotónní hukot poèítaèù, vyzvánìní telefonù, vrkot faxu, cvakání
propisovaèek a ukot razítek obohatil zcela nový, pro toto prostøedí
neobvyklý zvuk - cinkání mincí a ustìní bankovek.
Tento akustický jev není náhodný. Ze dne na den se toti pøímo na
dveøích studijního oddìlení FF OU a na nástìnkách Pedagogické,
Pøírodovìdecké a Zdravotnì sociální fakulty OU objevila zajímavá
vyhláka s jetì zajímavìjím obsahem.
Ti, kteøí rádi èísla, si pøili na své. Ostatní jen znovu a znovu
proèítali její obsah, nìkteré studentky si mnuly oèi, jiní se ujiovali,
zda v dosahu skrytá kamera a vichni dohromady èetli: Dodatek
smìrnice è. 21/99 - vystavení standardního potvrzení o studiu
30 Kè, vystavení nestandardního potvrzení v èetinì 50-300 Kè,
vystavení výkazu o studiu
60 Kè, vystavení nového výkazu
o studiu pøi ztrátì 300 Kè, vydání duplikátu vysvìdèení 250
Kè, vystavení duplikátu diplomu 250 Kè, vystavení duplikátu
výkazu o studiu - za kadý uzavøený akademický rok 200 Kè
atd.
A tak u nechodíme za naimi referentkami na studijní oddìlení
fakulty s prázdnou, u nedríme v ruce jen námi vyplnìné potvrzení,
umolousanou tramvajenku s nevyplnìnou kolonkou Potvrzení koly
(razítko) o studiu ve II. pololetí nebo zápisový list B s prokrtnutým
pøedmìtem, který bychom rádi zruili, teï svíráme v druhé ruce
i penìenku.

A tak si jen øíkáme s Arthurem C. Clarkem - 2001: Tøicet korun za
razítko. To není sajens fikn, to je realita
Poznámka: Z podnìtu studentù FF OU vznikla Petice proti zavedení
poplatkù za poskytnuté sluby, tu mohou podpoøit vichni studenti
a pedagogové Ostravské univerzity do 20. bøezna 2001. Vyplnìné
petièní archy budou pøedány prorektorce pro studium PhDr. Hanì
Srpové, CSc. O výsledku petièní akce budeme opìt informovat na
stránkách Listù OU.
O podobné záleitosti by se mìla zajímat napø. Stavovská unie
studentù, ta ovem s nikým ji delí dobu nekomunikuje - poslední
zmínka o Stavovské unii viz Listy OU: bøezen 2000 (!).
Kontakt: peticeFF@seznam.cz
Univerzita

Poplatek za
První vydání
vystavení
indexu standardního poplatek
potvrzení

Jihoèeská
univerzita
bez poplatku
v È.
Budìjovicích
Slezská
univerzita
v Opavì

bez poplatku

Masarykova
univerzita
1 Kè
v Brnì

Poplatek za
zruení
pøedmìtu

Duplikát
indexu poplatek

Poplatek za
kopii
diplomu

bez poplatku

bez poplatku

40 Kè

200 Kè

bez poplatku

bez poplatku

nezjitìno 500 Kè

40 Kè

bez poplatku

40 Kè

50 Kè

(z informací studijního oddìlení univerzit)

RADIM HORÁK, FF OU

Víte, e
Útvar dalího vzdìlávání Pedagogické fakulty OU nese od
1. 2. 2000 název Centrum dalího vzdìlávání PdF OU (dále
CDV). Blií a podrobné informace jsou publikovány na webových stránkách.
Centrum dalího vzdìlávání
organizuje, obsahovì a metodicky zajiuje, ale je i ekonomicky úspìné ve vztahu
k následujícím druhùm studia:
studium doplòující, studium specializaèní, studium roziøující,
studium mezioborové a inovaèní.
Mùe vás zajímat, e
- pro akademický rok 2000/2001
evidovalo 728 zájemcù, kteøí se
pøihlásili k uvedeným druhùm
studia
- v záøí 2000 pøivítalo v 1. - 3.
roèníku: 683 studentù doplòujícího pedagogického studia,
255 studentù specializaèního
studia, 118 studentù roziøujícího studia a 142 studentù mezioborového a inovaèního stu&

dia (délka studia v uvedených
formách èiní 2 - 6 semestrù)
- postupnì v tomto studijním
roce organizovalo závìreèné
zkouky takto: prosinec 2000 absolvovalo 36 studentù kolského managementu, 49 studentù výchovného poradenství
pro Z a S; v lednu r. 2001
ukonèilo studia 51 studentù
z tzv. mezioborového studia
VB-TU; v tomto mìsíci dále
ukonèilo 66 studentù doplòující
pedagogické studium mistrù
odborné výchovy; v únoru r.
2001 se podrobilo závìreèným
zkoukám 108 studentù doplòujícího pedagogického studia
vychovatelství; rovnì v tomto
mìsíci ukonèilo 22 studentù
inovaèní studia (základy pedagogiky a psychologie z Èeských drah). Dalí závìreèné
zkouky jsou projektovány na
konec mìsíce bøezna a zaèátek
mìsíce èervence t. r.
- v tomto studijním roce spolupracuje se 75 externími spolu-

pracovníky (souèasný stav).
Rada CDV je inovována ve
vztahu k novému pojetí øízení
kolství (vznik krajù)
- na 1. èeském salonu celoivotního vzdìlávání v Praze
(5. 10. 2000) se prezentovalo
úspìnì
- hledá dalí spolupracovníky
pro následující obory: didaktika
odborné výchovy, didaktika
vybraného odborného pøedmìtu, ekonomika vzdìlávání,
speciální pedagogika
- na podporu studia vydává tzv.
studijní opory, kterých bylo
zpracováno ji 45 (tzv. miniskripta). Mezi poslední tituly
napø. patøí: V. iler: Vybrané
kapitoly z etiky pro pedagogy,
I. Pavlas: Psychologická problematika v èinnosti výchovného poradce, J. Podeva:
Základy práva pro øídící pracovníky ve kolství, E. Krejèová: Základy sociální psychologie, T. Bouda: Vzdìlávací
politika a vzdìlávací soustavy,

J. Slezák: Úvod do teorie
a organizace výchovného poradenství, L. Tesárek: Pedagogická diagnostika v øízení
koly
- studium navtìvují studenti
pocházející nejen ze severní
Moravy, ale napø. i ze ïáru
nad Sázavou, Znojma, Kamenického enova, Uherského
Hraditì a z dalích míst
- zaznamenává nebývalý zájem
o studia, která organizujeme.
K 5. 3. 2001 má zájem v naí
instituci od nového studijního
roku studovat 587 uchazeèù
(nejvíce v doplòujícím pedagogickém studiu).
Centrum dalího vzdìlávání
Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity je pøipraveno naznaèené a dalí aktivity rozvíjet
ve vztahu k poadavkùm profesních, ale i dalích organizací,
a to za pøedpokladu pøíhodných
podmínek.
JMÈ

Pan Kredit podruhé
Aj, po úvaze zralé a pøedlouhé a po faktech
nìkolika na universitì blíe neurèené vyskytujících se, nutí nás okolnosti urèité opìt - pro
nìkoho moná populární, pro nìkoho moná
nepopulární - postavièku jistého Franty
Francka oiviti.
Tak tedy veøejnosti pøeirá, budi známo ti,
e na universitì oné, jak pøedesláno bylo, pan
Kredit vyskytnul se.
S nikým skuteènost tato konsultována
nebyla, jak ze strany vyuèujících, tak ze strany studentù. Jednoho krásného (nebo karedého?) dne byl na kolu tuto pan Kredit
zavleèen. A s ním i machinace rozsahu takového, za které nemusel by se v ádném pøípadì nikdo stydìti, dokonce ani odborníci takoví, jako ku pøíkladu pan Koený, rejber èi
jiní. Zatímco u pánù tìchto jednalo se,
a i nadále jedná se, o machinace finanèní,
u koly oné jedná se o machinace s pøedmìty.
(S)prostì a zkrátka pøedmìty jednotlivé
s takovou frekvencí pøesouvány jsou, e
èlovìku normálnímu, po studiu prahnoucímu,
nad tím vím zùstává stát , tedy rozum,
pøípadnì i vlasy na hlavì. A aby ve tak zcela
jednoduché nebylo, v rámci pana Kredita
pøedmìty zcela nové na svìt uvedeny byly.
Pro názornost lepí ku pøíkladu pøedmìt
XY mìjme. Nejprve po pøedmìtu tom ni
vidu, ni slechu, avak v dobì, kdy Franta
prázdnin zaslouených mezi roèníkem tøetím
a roèníkem ètvrtým uíval si, vymyslel nìkdo
a schválil pøedevím, e pøedmìt XY zavede
se, a to zpùsobem následujícím: V semestru
letním roèníku tøetího budou pøednáky ku
pøedmìtu tomuto dvì hodiny týdnì a navíc
dvì hodiny týdnì i cvièení, pøièem pøedmìt
ten zápoètem zakonèen bude. A v semestru
zimním roèníku ètvrtého pak pøedmìt pouze
cvièením (po dvou hodinách týdnì) pokraèovati bude a zde ji zkoukou zakonèí se.
Franta tak do svízelné situace dostal se, nebo
v dobì, kdy v roèníku tøetím studoval,
pøedmìt onen neexistoval. Kdy do roèníku
ètvrtého nastoupil, pøedmìt ji zaveden byl,
ovem nikdo nedomyslel onu vìc závanou,
e Franta z míst vyích donucen jest pouze
tøetinu jednu pøedmìtu XY absolvovati (tøetinu jednu tvoøí pøednáky v roèníku tøetím,
tøetinu druhou cvièení v roèníku téme a tøetinu poslední pak cvièení v roèníku ètvrtém)
a ihned zkoukou zakonèiti jej. Navíc na
fakultì pédé dalí komplikace v podobì
praxe souvislé v semestru zimním roèníku
ètvrtého vyskytuje se, a ta polovinu semestru
zaujímá, take z tøetiny pùvodnì plánované
nakonec jen nepatrný zlomek oduèen jest.

A nyní, studente, pomo si, jak umí. Jsi
pøece na universitì.
Tak pokraèovati bychom mohli, nebo
dalí z pøedmìtù imaginárních, tøeba YX,
v roèníku druhém absolvoval. Ovem s pøíchodem pana Kredita, právì v dobì mezi
roèníkem druhým a tøetím, pøedmìt ten do
roèníku tøetího pøesunut byl, take Franta
správnì mìl pøedmìt zcela nepochopitelnì
znovu absolvovati. Jediným tìstím jeví se
fakt, e na universitì oné rozumní lidé stále
jetì setrvávají, take ve jednodue vyøeilo
se, kdy vyuèující nejprve nad nesmyslností
absolvování opìtovného pøedmìtu tého
upøímnì podivil se a následnì jej do indexu
bez prùtahù jakýchkoliv dalích pøepsal.
Z výe uvedeného ku závìru obecnému
tomuto dostaneme se: První chybou bylo, e
pan Kredit na kolu násilnì zavleèen byl, a to
ihned, nejen pro vechny studující, ale i vyuèující a správce sytému toho. Daleko lepí
bylo by, kdyby sem nenápadnì pøicházel,
tedy pouze pro roèník první. Následující rok
pak pro roèník první a druhý, dalí pro první,
druhý a tøetí a tak dále, co pøíznivý dopad
mìlo by nejen pro studenty, ale také pro místa
vyí. Studenti studující pod panem Nic v klidu pokraèovali by, studenti novì pøíchozí pak
ji pod panem Kreditem vedeni byli by. Místa
vyí tak postupnì na systém nový zvykala
by si, kdy první rok pouze pìtinu a ètvrtinu
studentù (podle délky studia) pod systémem
tímto vedla by, rok druhý pak pìtiny popø.
ètvrtiny dvì, rok tøetí tøi atd.
Druhou chybou pak bylo, e systém ten
pøevzat jest. Pøevzat jest z university jiné, cca
450 km vzdálené, moná s úpravami jakýmisi, ovem ty po hlubím prozkoumání jeví se
jako nedostateèné zcela. Pak hlouposti takové
stávají se, kdy studentù èást pøedmìt jistý jako povinný má a zkoukou zakonèen jest,
èást studentù pak pøedmìt ten samý jako
výbìrový zvoliti mùe si a zakonèen pouze
zápoètem jest, take chudák vyuèující pøedmìt tentý do nìkolika úrovní rozbíti musí,
pøièem tyto úrovnì souèasnì v hodinì jedné
nutno aplikovati jest.
Nebo studenti k uèebnì dostaví se, nikdo
z vyuèujících dobu dlouhou nepøichází,
a proto po akademické ètvrthodince takzvané
studenti rozhodnou domù se odebrati, avak
pøed tím jetì vedoucího katedry o informaci
poádají. Ten vzápìtí na to sdìlí jim, e se
neví, kdo pøedmìt onen (tøeba pro zmìnu YZ)
vyuèovati má, a dalí týden pøijdou. Snad se
bude více vìdìti. Existuje pøedmìt, ne jeden,
ale více, tedy správnì øeèeno pøedmìty,

u kterých v systému informaèním doèteme se,
e jej vyuèují p. prof. A, B, C, pøièem pánové tito na kole pùl roku ji nepùsobí. Jistì, e
u pøedmìtu YZ neví se, kdo vyuèovati jej má,
nebo právì u nìj v systému informaèním
uvedeno jest, e vyuèuje jej právì p. prof. C.
Nikomu z ostatních, skuteènì vyuèujících,
tak logicky pøedmìt YZ na rozvrhu neobjeví
se. Zde vidíme, kterak systém celý aktuální
jest a pro potøeby university ihned a bez
problémù vyuitelný.
Dále pøíklad uvésti mùeme, kdy pøedmìt
jistý nìjakým poètem studentù limitován byl.
Poèet tento dán velikostí uèebny jest a schopnostmi pøednáejícího takté, kdy nereálnou
jeví se monost pro, ku pøíkladu, 400 studentù pøednáeti. Pak osoba nìjaká, která navíc
ani jednu hodinu nevyuèuje, sama za sebe
rozhodne se, e limit tento zruí, èím na
pøedmìt onen dvojnásobek mnoství pùvodního studentù zapíe se. Poté do situace dostaneme se, kdy pøedmìt tento na uèebnu
o kapacitì 50 míst nasazen byl, avak najednou vyuèující s hrùzou zjistí, e na pøedmìt
tento 100 studentù docházeti bude a navíc
nìkteøí jej jako povinný zapsán mají a nìkteøí
pouze jako volitelný (viz výe uvedené).
A tak bychom dále a dále a dále a dokola
pokraèovati mohli.
V dopravních prostøedcích veøejných pak
hodnocení systému celého z úst vyuèujících
pøímo zaslechnouti lze, které o stavu skuteèném vìcí napovídá. Pokud vynecháme výrazy
nepublikovatelné a nahradíme je klasickým
pípnutím cenzurním, zní takto: Píp, mùe
mi øíct, která píp ten kredit na kolu pøitáhla?
PAVEL JANEÈEK,
PDF OU

P.S.: V èlánku minulém, v Listech kvìtnových
roku 2000 uveøejnìném, dolo k úpravì textu
následující: Zatímco autor psal: A v roèníku
tøetím byl se slávou pøevelikou pøiveden na
kolu tuto pan Kredit, pøed kterým byli nuceni
padnout na zadnici svou i ti nejvyí , redakcí svévolnì text tento bez jakýchkoliv
konzultací èi alespoò upozornìní zmìnìn na
tento byl: A v roèníku tøetím byl se slávou
pøevelikou pøiveden na kolu tuto pan Kredit,
pøed kterým byli nuceni ustoupit i ti nejvyí .
Závìrem tedy povinností dodati jest, e na
znìní pùvodním autor nadále trvá a takté
redakci prosí, aby i èlánek tento ve znìní
pùvodním, tedy bez úprav jakýchkoliv v tisk
uvedla, za co jí pøedem dìkuje.
'

V 19. století by nezaváhal ani na okamik a ihned políbil pùdu své vlasti
Jak jsme ji uvedli v Listech OU è. 1, poèátkem prosince loòského roku, v prùbìhu slavnostního zasedání Vìdecké rady
Ostravské univerzity, byl udìlen pøednímu svìtovému germanistovi prof. Dr. Peteru Demetzovi akademický titul doctor
honoris causa. Projev prof. Demetze, který pøi této pøíleitosti pøednesl, byl natolik zajímavý, e jsme se rozhodli
vyhovìt pøání mnohých kolegù a uveøejnit jej v plném znìní.
Nemohu se zbavit pocitu, e první exil, tìch
40-50 tisíc uprchlíkù po puèi v roce 1948, který
jiní nazývali Vítìzný únor, zdaleka není tak pøítomen ve spoleèenském a politickém vìdomí,
jak by si to uprchlíci byli pøáli. Neznám nikoho,
kdo se vrátil na bílém koni, o nìm jsme my
uprchlíci v barákách tolik mluvili - èas na rozhovory, to bylo také to jediné, co jsme mìli. e
uprchlíci hájí nadìje, které se ukazují býti pouhými iluzemi, patøí k pravidlùm moderních dìjin - nechci se tu oddat sentimentální sebelítosti, spíe si kladu nepohodlné otázky a pokusím
se na nì odpovídat. Problém exilu (prvního
1948 a druhého 1968) se úspìnì a vzpurnì vyhýbá pozornosti sociologù a historikù, a proto
mi nezbývá jiná monost ne se dotazovat své
vlastní subjektivity.
Exil? Jakýpak exil? Zatímco toto píu,
skláním se nad psacím stolem v Connecticutu,
za oknem pozdní podzimní listí - kdyby ranní
potou nepøiel pøípis od spoleènosti American
Friends of the Czech Republic, která mì ádá
o mírný poplatek ve výi 35 dolarù, zajisté bych
si zdaleka nevzpomenul na fakt, e i já vlastnì
náleím k exulantùm z roku 1948 - jinak se mi
vìdomí exulantství v kadodenní práci doèista
(úplnì) rozplývá.
Nebo snad ne? Ne kadý z nás je heroický
Mickiewicz, ale moji nehrdintí a nyní ameriètí
spoluobèané, kteøí roku 1948 putovali pøes lesy
a pøes kopeèky, nejsou a nikdy také nebudou
schopni oddìlit mylenky na své vlastní mládí
od reflexí o osudech Èeskoslovenské republiky;
a kdy u sám Karel Marx (jiný exulant)
pronesl, e dìjiny v okamiku emigrace ustrnou
(co následuje po nich, nemìní ji zhola nic na
pøedelém), i já sám mám dostatek osobních
dùvodù k tomu, abych myslel na onen okamik,
kdy jsme my, skupinka studentù (vedeni jedním
lesaznalým skautem z Klatov) za noci pøeskoèili
neviditelnou linii mezi hranièními kameny. Pro
kadého z nás to byl nanejvý soukromý
historický okamik, ale nikdo neronil romantické slzy, a musím pøiznat, e jsem jednou
poøádnì rozhnìval spisovatelku Libui Moníkovou, kdy jsem jí øekl, e jsme se tenkrát,
kráèejíce do nejistoty, smáli (tak nejisté to ale
pøece jenom nebylo, nebo nás nejdøíve zatkla
bavorská hranièní policie a poté následujícího
dne pøedala CIC). Smáli jsme se ne snad proto,
e bychom byli komedianti, jako spíe z toho
dùvodu, e z nás spadlo bøímì a e padlo
rozhodnutí, a to po mnoha dnech mlèenlivého
napìtí - nebo kolika lidem bylo moné øíci, e
batohy u byly sbalené, a my po celé mìsíce
hledali kontakt na nìjakou spojku, které bychom
mohli dùvìøovat? Mùj pøítel Ossi Stein, který za
2. svìtové války slouil u ès. letectva v Anglii
a roku 1945 se vrátil, se v roce 1949 pokusil
uprchnout, ukryt v brzdových táhlech paøí-



ského rychlíku, tam ho ale objevili a odsoudili
k sedmi letùm nucených prací v Jáchymovì.
Nemohu vzpomínky na svá ranìjí léta
oddìlit od historických okolností let 1948/49, od
mylenek na nae uprchlické tábory v Bad
Aiblingu, Ludwigsburgu nebo Valce u Norimberku, první redakèní sezení Rozhlasu Svobodné Evropy, která se konala v mnichovských
hostincích, nebo jsme nemìli ádné jiné prostory k dispozici (kapelník Nelhýbl spal, nenacházeje vhodnìjí místo k odpoèinku, po dlouhé
mìsíce v koupací vanì), rozhovory s Pavlem
Tigridem a Janem Èepem, jeho psací stùl stál
hned vedle mého, a pozdìji, u v New Yorku
(kde jsem jen docházel na návtìvu do redakce
v 57. ulici), kávu s Egonem Hostovským, anebo
v okresu Queens, kde bydlelo mnoho èeských
vystìhovalcù, veèeøi u Ferdinanda Peroutky,
v jeho obýváku stál ze záhadných dùvodù starodávný kolovrátek. Mnozí z nás si tehdy jetì
mysleli, e jsme nìèím docela extra, nìèím
jedineèným, toti exulanti v tradici Komenského a Bratøí, a tento politický moment e nás
odcizil od starousedlíkù, kteøí jetì mìli své
Sokolovny, a do Státù emigrovali ze zcela odliných dùvodù ne politických, jako ti chudí èetí
farmáøi v Nebrasce, o nich napsala Willa
Cather klasickou knihu. Rozdíl exulant (politický) a emigrant (ekonomický) nám stále jetì
víøil v hlavì, kdy jsme se dozvìdìli, e nás
stejnì vìtina naich spoluobèanù doma nazývala pouhými emigranty, kteøí do jednoho utekli
za vidinou kapitalistického zlata, nemluvì o vlnì po roce 1968, její úèastníci prý byli k nerozeznání od zlatokopù. S trochou skepse jsme
také slyeli, e slavný moravský autor si stìoval, e se mu bìhem jeho úøednì doporuèeného
vystìhování do Paøíe nepodaøilo umístit kompletní sbírku gramodesek do malého vozu,
v nìm odjídìl. Feácký to exil!
To první, èemu jsem se v prùbìhu let
v exilu nauèil, byla nedùvìra vùèi tradièním
kategoriím exulant/emigrant a nechápat je ani
tak metafyzicky a ahistoricky, jako spíe
historicky a v jejich sociologické relativitì. New
York byla pro tento trénink nejlepí kola, ne
z toho dùvodu, e se zdál být místem, kam se
kdekdo právì pøistìhoval, nýbr proto, e se
skupinky pøistìhovalcù støídaly a vzájemnì si
tak postupovaly obytné okrsky. Kdy jsem
zaèátkem 50. let pøiel do New Yorku, byla
Broadway, vedoucí od Times Square severnì ke
Kolumbijské univerzitì, obydlena dvìma skupinami pøistìhovalcù - starí, nìmecko-èeskoidovskou z roku 1938-39, která povìtinou
bydlela na Riverside Drive, a svítilo-li slunce,
posedávala na lavièkách, ostrùvcích v broadwayské vøavì. Druhou skupinu tvoøili Portorikánci, kteøí nyní, zatlaèováni èerným obyvatelstvem Harlemu, postupovali ze severu na jih,
do obytných lokalit idù, také jakási West Side

Story, ale bez zpívaného textu. Dnes je tomu
jinak; jen pramálo idù z oné staré generace zde
jetì ije (kavárna Eclair, kde se mluvilo nìmecky, maïarsky a èesky, je dávno uzavøena),
a obytné oblasti jsou propletenìjí ne kdy pøedtím, pøedevím imigranti ze Støední a Jiní
Ameriky v okrajových ètvrtích, a schopní mladí
ameriètí yuppies, èerstvì po studiích a u
v prvním zamìstnání, nezøídka bydlí po tøech
a ètyøech, nebo ceny nájemného se vyplhaly
do závratných výin.
Od roku 1948 a 1968 uteklo mnoho vody,
staré rozdíly jsou dávno pokryté vrstvou prachu;
a ti moji bývalí spoluobèané, vìøící pøedevím
v ekonomické dùvody emigrantù, jsou vlastnì
stejného názoru jako Americké imigraèní oddìlení, které se stále jetì snaí rozliovat politické od ekonomických azylantù, jako by to
bylo tak snadné. Já sám jsem se ji dávno vzdal
víry v protikladné motivy (pøedevím pomyslím-li na Haiti nebo Kubu) a radìji vìøím v ideu
seberealizace, kterou si kadý èlovìk nese
v sobì, takové a makové chce to Já být, a to
a ono chce znamenat ve svìtì, uprostøed situace,
v ní se proplétají ideologické, hospodáøské
a psychologické motivy. V naem svìtì technologie a komunikace se kadá seberealizace
pojí se vzdìláním, výchovou, tréninkem a kvalifikací a mladý èlovìk, který chce obstát coby
mikrobiolog, lingvista, kardiolog nebo poèítaèový expert, nemá o nic ménì dùvodù ne
pøed dvìma generacemi proè neopustiti
spoleènost, která jeho nárokùm tøeba nedostaèuje nebo mu hází pøíli mnoho klackù pod
nohy. V takových úvahách jsou vlast a národ
relativnìjího významu. Anglie a Amerika mají
ji dávno polyetnickou spoleènost a v samotném
Nìmecku, zemi to Herderovì, politická elita
nyní pøemýlí z ústavních dùvodù o tom - co je
to federální republika Nìmcù, Turkù, Italù,
Øekù, Rusù a idù na cestì z Izraele.
Lidská podezøívavost, e vichni emigranti
jsou do jednoho zlatokopové, pohrdá oprávnìným pøáním kadého jednotlivce být astný
svým vlastním zpùsobem. Ná krajan Sigmund
Freud mluví o Selbstglück. Proto vìøím, e se
v nejrùznìjích vlnách vystìhovalectví, exulantù, uprchlíkù èi emigrantù, zaèalo rýsovat
budoucí hnutí, které dnes promìòuje a stupòuje
zemìpisnou a sociologickou mobilitu spoleènosti. Do popøedí vystupuje jednotlivec,
veden svou mylenkou seberealizace; a aèkoli se
jistì vyskytovali politikové, kteøí doufali v monost vìtího vzdoru zvenèí, ne kolik jim bylo
dopøáno zevnitø, a nìkteré naivní hlavy vìøily
v uskuteènìní razantnìjích keftù na Západì
ne doma, bylo by mylné podceòovat historickou situaci, v ní byly viditelné budoucí
tendence takøka jetì v historickém zamaskování a kostýmech, jako nìco docela minulého,
a ignorovat anticipaèní element; není nemoné,

V 19. století by nezaváhal ani na okamik a ihned políbil pùdu své vlasti
e se v budoucnu kadý mladý èlovìk touící se
kvalifikovat v otevøeném svìtì jednou ocitne ve
stavu, který by døívìjí generace nazvaly
exilem. V této nové a mobilní situaci by nám byl
uiteènìjí Komenský ne Kollár nebo Jungmann, toti právì kosmopolita a pragmatik
Komenský, jen ze svých jazykových mylenek
nevylouèil ani Afriku, Asii a Ameriku, nikdy
nezamìnil touhu po vlasti s filozofií a v jednom
ze zanechaných rukopisù pøemýlel o tom, do
jaké míry by mìl èlovìk, pracující ve svìtì,
ovládat alternativy jazykù, - svou mateøtinu,
která mìla a má právì takovou platnost jako
mateøské jazyky vech ostatních lidí (Panglottia), monosti veobecného nebo dokonce
kontinentálního funkèního jazyka (Polyglottia)
nebo i nutnost myslet a psát v umìlém, takøka
algebraickém jazyce pravdy, který by byl
nadøazen vem pøirozeným jazykùm. To ve
zcela oprotìné od sentimentu, kocourkovských
starostí, od národních a nacionalistických
mytologií a diktátù.
Kdybych náleel k fenomenologické filozofické kole a analyzoval svou zvlátní situaci,
pravdìpodobnì bych musel konstatovat, e se
kontinuita mého amerického kadodenního
vìdomí, e jsem exulant/emigrant (struènì:
Amerièan z Vysoèan), pøeruí jen tehdy,
vzpomínám-li na své mládí nebo vracím-li se do
Èeské republiky. Podivná, ale nikoli pøekvapující dialektika: nikdy se osobnì necítím více
americky, ne kdy jedu v taxíku z praské
Ruzynì pøes Bílou horu do Starého Mìsta nebo
z ostravského nádraí tramvají è. 2 (napø.) na
zastávku na rohu Èeskobratrské ulice. Americká zkuenost se tøe o pocit domova a èiní mì
zvlátì citlivým vùèi pokusùm taxikáøe mì
podvést - ale to se vdy dìje jen v Praze, nikoli
v pøátelské Ostravì. Jinou skuteèností, jí jsem
se pøiuèil v exilu, a která mi, nacházím-li se
opìtovnì v republice, zabraòuje sít se se
zvyklostmi mých bývalých spoluobèanù, je má
víra v princip dobrovolných hasièù, mohu-li to
tak definovat, tím myslím dobrovolnost
jednotlivých obèanù, kteøí se za úèelem realizace nìjakého spoleèného cíle spontánnì spojí,
ani by èekali, jestli a kdy tak uèiní pøísluné
úøady a organizace. V èekání na úøady a v odklonu vùèi monostem spontaneity jetì vìzí
dìdictví z dob c.k. rakouské monarchie, dìdictví
stále pøeívající, které je patrné vude tam, kde,
jak øekl Benjamin Kuras, je vlastní odpovìdnost
odsouvána na oni, nebo, mám-li ho citovat
zcela pøesnì, na rodièe, uèitele, vrstevníky, kapitalisty, komunisty, policii, stranu, anonymní
aparát, Rusy, Francouze, planety, hvìzdy - není
tøeba ve výètu pokraèovat, chci-li øíci, e jsem
se v exilu nauèil nedùvìøovat této oniodpovìdnosti - já nic, já muzikant!
Jsem nyní na nejlepí a nejbláhovìjí cestì
pozvednout svùj didaktický ukazováèek a pouèovat namísto toho, abych uvedl, co jsem se já
sám nauèil. Profesoøi mají zpropadený sklon
pouèovat neustále druhé, i v pøípadì, e ti druzí
jsou rovnì profesoøi. Proto se omezím na své

pracovní zkuenosti a musím zde ihned pøiznat,
jaký jsem pocioval nedostatek pøi zjitìní, e
moji zdejí kolegové na germanistice, komparatistice a jiných neofilologických oborech
jetì nezaloili ádnou dobrovolnou organizaci
s cílem reprezentovat své vlastní zájmy; s oni,
a je to kdo chce, je zjevnì tìké poøízení. Pøed
nedávnem jsem se zúèastnil zasedání na jedné
sousední moravské univerzitì a byl jsem mile
pøekvapen rozhodnutím nìkterých kolegyò
a kolegù vytvoøit pracovní organizaci, ale zároveò i zklamán skuteèností, e se ne vichni
z Plznì, Prahy, Budìjovic atd. atd. rozhodli pro
úèast a vìtina pøítomných veskrze nebyla
pøesvìdèena o pøínosu dobrovolné organizace.
Poté jsem se ocitl na pódiu, kam jsem ale
oèividnì nepatøil, v roli svìdka, a ani nevím,
bylo-li mé svìdectví vlastnì vítané, rozumìl
jsem tomu, e se po ètyøiceti letech nuceného
èlenství v té nebo oné organizaci vyskytují pochybnosti o smyslu a uitku takového odborného seskupení (a dobrovolného zvlátì) - proè
by si nemohl kadý hrabat na svém vlastním
píseèku. Pravdìpodobnì ode mì nebylo pøíli
moudré zaèít mluvit o analogické americké
organizaci vech neofilologù (novo-), o Modern
Language Association (Moderní jazyková
asociace), nebo není moné pøenáet pomìry
jedné zemì na zemi docela jinou. Tato organizace èítá pøiblinì 40 tisíc èlenù, spojuje
neofilology vech amerických kolejí a univerzit,
kadoroènì vydává svìtovou bibliografii
kritických odborných prací a ètvrtletník, v nìm
publikovat náleí k nejvyím privilegiím
amerických filologù.
Døíve vládla také na amerických vysokých
kolách evropská tradice starích pánù, kteøí
sem tam nìkomu zatelefonovali a tu a tam tak
pìknì do teplého místa usadili své oblíbené
áky - dnes se to má jinak, nebo zákon poaduje veøejné vypsání uèitelských míst a kadý,
kdo se cítí být dostateènì kvalifikovaným (díky
diplomu, publikaèní aktivitì a doporuèující
zprávou), se mùe o místo ucházet a následnì
projít pøedepsaným procesem rozhovorù, které
si kladou za cíl ukázat ctnosti adepta(-ky)
v jasnìjím svìtle, nebo také ne. A to je pouze
jeden pøíklad z mnoha, který ukazuje, do jaké
míry mùe dobrovolná organizace zmìnit
pøinejmením akademickou obec.
Rád bych se zde ale jetì zmínil o tøetím
sklonu nebo také zvyklosti, kterou jsem si
v prùbìhu let mého amerického exilu pøisvojil.
Nic snadného, nebo tato zvyklost je lehounká
jako ptaèí pírko a zároveò tak tìká jako dìjiny
lidských vztahù, a pøekáky spojené s interpretací, spoèívající v tom, e ne jen vìc samá,
nýbr také s ní se pojící význaèná jména neznamenají to samé ve dvou rozlièných spoleènostech; lingvisté znají tento problém z diferenèní segmentace barevného kontinua v rozdílných jazykových rodinách. Mluvím o vední
skupinì slov kidding, to kid, kid me not (dìlat si
legraci, vodit za nos). V anglických slovnících
nalézáme podobnost se skupinou sloves jako to

fool (oidit), to trick (napálit), to tease (kádlit)
a v èetinì je to blízkost slovùm kádliti,
prýmaøiti, ertovati, pøedstírati, ale to nejsou
absolutní synonyma, jako spíe cosi pøibliného
- kidding se vyskytuje jen za urèitých, ale ne za
jiných sociálních okolností. Etymologie, která
staré norské slovo kid (kùzle), pøesouvající se
kolem roku 1200 do angliètiny a také kolem
roku 1600 znamená dítì, zde nepomùe v té
míøe jako filologická vzpomínka na fakt, e se
v polovinì 19.století zaèalo to kid, kidding uívat ve zpùsobu konverzace zlehèujícím vìci,
jako by se promlouvalo k dítìti.
Smavý konverzaèní zpùsob slova kidding
uskuteèòuje zmírnìní formálnosti v urèitých
pøesnì vázaných situacích. Hledá mezi mluvícími partnery rovnováhu, v ní zøetelnì
vystupuje do popøedí ona stará egalité (rovnost)
liberální revoluce nebo obèanská rovnoprávnost, a to jest rozhodujícím momentem. Nápadné na celé vìci je, e se kidding objevuje
pøedevím na místech, kde se uprostøed formality a byrokracie ádná smavost neoèekává,
napø. v kanceláøi daòového úøedníka, host
a èíník/èínice, policista a dopravní høíník.
Kadý, kdo u nìkdy vypil kávu v nìjakém
Drug storu (venku vlna veder ve výi 100 stupòù
Fahrenheita), zná mateøsky pùsobící èínice se
starostlivými dotazy typu, je pro tebe venku dost
teplo?, nebo bon mot rozhovor s èíníkem
v newyorské restauraci (vichni mladí èíníci
jsou herci bez angamá), na kterém se vyzvídá,
jaká e bude jeho dalí role (spoleènost je
mobilní, pozítøí bude Hamlet na jeviti, tak ho
pøece musím obdivovat). Kidding tedy ne pouze
mezi pøáteli, nýbr výhradnì mezi cizími,
demokracie jako komunikaèní praxe, jí jsem
obèan, ty jsi obèan, a zítra jsou nae role
vymìnìny. Toto vechno jsem si nanejvý
zøetelnì uvìdomil, kdy jsem nedávno v rozmezí jednoho týdne letìl z New Yorku do Prahy
a zpìt, tam mì americký imigraèní úøedník
pøátelsky pozdravil slovy: welcome home, Sir,
aèkoli z mého pasu jistì postøehl, e mé roditì
leí docela jinde. V Praze to bylo trochu jiné nokidding, vzteklá policistka prolistovala v pasu
snad kadou stránku, zatváøila se nanejvý
kysele a poté mlèky, ale o to více energicky
vystøelila na papír razítko, a se budka hýbala,
a já jsem se mohl nadále jen oddávat zbyteèným
fantaziím, jaké by to bylo jiné, kdyby se jen
trochu pousmála a zeptala se: A to jste zase
u nás, pane Demetzi, a co Vás sem poøád táhne?
A já bych jí, kidding, odpovìdìl: Ani nevím,
jestli Janáèek èi dvanáctka Radegastu, anebo
ostravské procházky. A pøece, to jetì nebyl
konec mého dobrodruství. Kdy jsem opìt
vycestoval - co se to stalo? - policista se usmíval
za svou pøepákou, pas mi podal elegantním
pohybem ruky a øekl nádherné slovo: Dìkuji. To
byla ta skuteèná revoluce, to slùvko mi hømìlo
v hlavì, a kdyby se to ve bývalo odehrálo v 19.
století, nezaváhal bych ani na okamik a ihned
políbil pùdu své vlasti.



Ada zpíval v Nìmecku

Vìtina z vás se u asi se
jménem Ada na Ostravské univerzitì setkala, mnozí jste se
zúèastnili i nìkterého z naich
koncertù. (Pro nezasvìcené malé
vysvìtlení: pod hebrejskou zkratkou Ada se skrývá kurz Hebrejtina písnìmi, který na
Filozofické fakultì OU vede doc.
ThDr. Tomá Novotný.)
Od podzimu roku 1998 a do
souèasnosti jsme odzpívali

øadu koncertù a vystoupení,
vechny v rámci Èeské, popøípadì Slovenské republiky (Ostrava, Tìín, Valaské Meziøíèí,
Praha, Hradec Králové, Bratislava, Banská Bystrica ). O víkendu 17.- 18. 2. se vak situace
zmìnila; absolvovali jsme toti
první skuteèný zahranièní zájezd - a to do nìmeckého Erfurtu.
Koncert se konal v sobotu
v místní Malé synagoze pøed asi

stovkou posluchaèù (viz oznámení o konání koncertu z nìmeckého tisku). Urèitá nervozita,
kterou jsme vichni pociovali,
se brzy rozplynula a nadení
tamních idovských usedlíkù
v prùbìhu vystoupení rychle
rostlo. Nakonec jsme sklidili
neèekanì velké ovace a obecenstvo si pøímo vynutilo jetì
nìkolik pøídavkù. ivý zájem
o hebrejské melodie se projevil

i nemalým zájmem o nae CD.
Po skonèení koncertu a po
slavnostním rautu nás správce
synagogy pan Kestel provedl
celou modlitebnou (mohli jsme
vidìt napø. unikátní dochovanou
idovskou rituální lázeò, tzv.
mikve) a poté i historickým jádrem Erfurtu. Pøi pozdnì veèerní
procházce jsme si - mimo jiné prohlédli hlavnì starou idovskou ètvr s její jedineènou kramáøskou ulièkou Krämerbrücke.
V nedìli pak nae písnì oivily
jetì katolickou mi v místním
kostele a odpoledne nás u zastihlo opìt na cestì - tentokrát
zpìt do Èeské republiky, do
Ostravy.
Vøelý dík nás vech patøí
tìdrým nìmeckým hostitelùm,
zvlátì panu Kestelovi, a zároveò naí spoluaèce Lucii
Máèalové, která vystoupení
sjednala a skvìle organizaènì
zajistila celý zájezd.
Akce Nìmecko byla vak
v urèitém smyslu pouze generálkou pøed nároèným programem, který nás èeká ve druhé
polovinì bøezna. Pilnì se toti
pøipravujeme na ètrnáctidenní
koncertní turné po USA - drte
nám tedy palce, a ve dobøe
dopadne!
JANA VERNEROVÁ

Uzávìrka dalího èísla je ve støedu 4. dubna 2001 do 10.00 hod.
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