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JIŘÍ LACH

Předvánoční čas vybízí k  poklidné-
mu bilancování a přání klidných svát-
ků. Akademická půda si ovšem po-
myslně oddechne až nedlouho před 
Štědrým večerem: studenti před zá-
počty a s esejemi na bedrech pozná-
vají neúprosnost boha času Chrona. 
Zdánlivě klidní akademici prožívají 
podobné úzkosti, když sčítají, kolik 
dluží rukopisů, děkanáty všech fa-
kult se prohýbají pod stohy formulá-
řů. Všeobecné hemžení v obchodech 
(a na cestách mezi nimi) na pohodě 
rovněž nepřidává. 

Pokud nové číslo Aspektu nenala-
dí duše do harmonické polohy, pak 
zcela jistě přinese zajímavé čtení. 
Povětšinou studentské žurnalistické 
dílo tentokrát odkrývá téma bezdo-
movectví, které se v České republice, 
Olomouc nevyjímaje, stává čím dál 
tím větším problémem a  bezpro-
středně se dotýká i  UP. Přestože je 
s bezdomovectvím spojena řada otá-
zek a názorů, tak v čase adventních 

beneficí si snad my všichni s teplými 
domovy a pravidelným příjmem ale-
spoň na chvíli uvědomíme, že máme 
přeci jen štěstí. Podobně silné poci-
ty by měla vyvolávat tragická ukra-
jinská realita přinášející plnou hrst 
válečné „sklizně“. Studenti i pedago-
gové humanitní fakulty by na prvém 
místě měli pracovat na udržování 
historické paměti, k čemuž nevybízí 
jen čtvrtstoletí rozklížení komunis-
tických systémů, ale třeba oběti stu-
dentů za druhé světové války nebo 
i  v  roce 1848. Aspekt si všímá také 
rekonstrukčního ruchu, a  to právě 
v období, kdy se oprava budov Kříž-
kovského 12 a 14 přesunuje z říše snů 
několika generací vedení fakulty do 
hmatatelného závěru.

Přeji nejen čtenářům Aspektu, ale 
všem studentům a pracovníkům fa-
kulty a univerzity klidný konec roku, 
ať už si pod tím představujeme tře-
ba četbu krásné knihy anebo raritní 
luxus dlouhého pokojného spánku. “

“

Studenti 
i pedagogové 

humanitní fakulty 
by na prvém místě 

měli pracovat 
na udržování 

historické paměti, 
k čemuž nevybízí 

jen jubilejní 
čtvrtstoletí.
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V  jaké fázi je momentálně re- 
konstrukce?
Fáze jsou tři: první je Centrum dok-
torských studií na FF UP v Olomou-
ci, což jsou budovy Křížkovského 
12 a  14, kde před týdnem proběhla 
kolaudace. Během tří týdnů by se 

měl dodělat nábytek a pak se bude 
stěhovat zpátky, takže to je de facto 
ve stavu dokončení. Pak je Křížkov-
ského 10, kde se zatím, jak vidíte, 
stavebně nic neděje, jsme ve fázi do-
kumentace. K dispozici je web UPEC, 
kam by měly být průběžně dodávány 

S proděkanem pro infrastrukturu Vladimírem Poláchem 
o dokončené fázi rekonstrukce, o nadcházejícím velkém 
stěhování i o tom, kam se poděl bufet.

Fakulta v opravách

„Nově zbudovaný prostor na Křížkovského 12 
zahrnuje sály s možností online přenosů  
z konferencí, případně videokonferencí.  
To je něco, co opravdu chybělo.“

nové informace. Máme nakreslená 
všechna patra, všechny plány, jedná-
me o  nábytku, o  světlech. Předpo-
kládáme, že tato plánovací fáze by 
měla být hotová v lednu. Zároveň se 
čeká na nějaká razítka ze strany stá-
tu. Pak připravíme dokumentaci pro 
výběrové řízení na zhotovitele, což 
zabere nějaké měsíce, protože jde 
o  velké množství práce. Poté pro-
běhne výběrové řízení. Pokud to pů-
jde dobře, dodavatel by mohl začít 
v  létě 2015, to znamená, že fakulta 
se z Křížkovského 10 musí vystěho-
vat v červnu. Teď vyjednáváme, zda 
má třetí fáze rekonstrukce, budova 
Na Hradě, kterou filozofická fakulta 
sdílí s  CMTF, začít také v  létě 2015 
a zda se tedy budou muset najít ná-
hradní prostory za Křížkovského 10 
i Hrad.

Jak tedy momentálně vypadá 
situace na Křížkovského 12 a 14, 
můžete mi říct více detailů?
Rekonstrukce byla kompletní, za-
sáhla všechna čtyři patra včetně 
částečných úprav podkroví, což 
původně nebylo v  plánu. V  těchto 
prostorách by měly vzniknout nové 
kanceláře, počítačové i  standardní 
učebny nebo nové hygienické záze-
mí. Na Křížkovského 12 je zbudován 
prostor pracovně nazývaný konfe-
renčním centrem. Zahrnuje několik 
velkých a  malých sálů s  možností 
online přenosů z konferencí, případ-
ně videokonferencí. To je něco, co 

opravdu chybělo. Bude tam i speci-
ální vybavení pro vědu a výzkum, na-
příklad automatický knižní skener, 
který zvládne několik stovek knih 
za hodinu, nebo eye-tracker, což je 
zařízení pro výzkum lingvistů nebo 
psychologů. Protože jsou Křížkov-
ského 12 i 14 přímo propojeny s par-
kánovými zahradami, myslím, že jde 
o opravdu příjemné místo pro práci 
i konference. Jsem rád, že k oprave-
ným zahradám teď přibyl i opravený 

vnitřek. Nevýhodou je, že zmizelo 
knihkupectví, které je momentálně 
na třídě Svobody a  už tam asi zů-
stane. Naopak chceme nově využít 
i  sklepní prostory, kde by se měla 
nacházet studovna, knihovna a  zá-
zemí pro studenty. 

Kam hodláte všechny přestě-
hovat, až začne rekonstrukce 
Křížkovského 10?
Máme dva plány: první je vyu-
žít plně kapacitu budovy na třídě 
Svobody 26, což je bývalá budova 
přírodovědecké fakulty, která už 
všechny prostory opustila. V  sou-
časnosti je tam přestěhovaná kate-
dra žurnalistiky, sociologie a UPlift, 
tím pádem je zabraná zhruba třeti-
na budovy. Dále máme k dispozici 
bývalé koleje Marie Kudeříkové, ▶ 
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V létě bude budova 
 Křížkovského 10 

 předána vyklizená 
dodavateli. Samotná 

délka oprav nelze 
odhadnout přesně,  

očekává se rok až  
rok a půl práce. 

www.aspekt.upol.cz

„Plánování místností, dokumentace 
a směřování mělo na starosti pět lidí 
v čele s tehdejším proděkanem, dnešním 
prorektorem Kučerou. “

„Do budoucna se předpokládá, že bufet 
bude za recepcí u vchodu na fakultu.“

kde je teď katedra filozofie a obecné 
lingvistiky, tam se pravděpodobně 
přesune děkanát. Také vyjednáváme 
o budově bývalého děkanátu lékař-
ské fakulty u  náměstí Hrdinů, tam 
bychom rádi přesunuli Hrad. 

Předpokládá se, že budete 
schopni celou kapacitu Křížkov-
ského 10 nahradit nebo hledáte 
ještě další prostory?
Kapacita se určitě plnohodnotně 
nahradit nedá, budeme spíš hle-
dat nové způsoby výuky. Myslím, 
že nové prostory už neseženeme, 
takže se zřejmě všichni budou mu-
set smířit s tím, že budou po dobu 
rekonstrukce v  kancelářích po čty-
řech, ne po dvou nebo sami, což 
bude nepříjemné, ale nutné.  Také 
počítáme s tím, že výuka bude pro-
bíhat od pondělí do pátečního veče-
ra a celková tendence bude směřo-
vat k vytvoření centrálního rozvrhu, 

o učebny se bude dělit více kateder. 
Mnoho kateder tvrdí, že má kapa-
citu naplněnou a  své učebny sdílet 
nemůže. Když se ve čtvrtek odpo-
ledne projdete po fakultě, většina 
je prázdná. Jednáme i  o  dalších al-
ternativách, například o  pronájmu 
učeben v okolních středních školách 
nebo o pomoci od ostatních fakult. 

Pravděpodobně se budeme muset 
přiklonit k  modelu přednášek pro 
velký počet lidí a různě umístěných 
seminářů pro malé skupiny. 

A  nyní otázka, na kterou se 
ptá mnoho studentů i  vyučují-
cích: co se stalo s bufetem?
V  současnosti je odstěhovaný na 
třídu Svobody, myslím, že tam zís-
kal moc pěkné prostory. Na Kříž-
kovského v  budově rektorátu teď 
probíhají stavební úpravy, aby se do 
nich mohly přesunout ty části vede-
ní univerzity, které dříve sídlily v bu-
dově fakulty. Tím získáme všechny 
prostory na Křížkovského 10 pouze 
pro filozofickou fakultu. Na místě 
bývalého bufetu nyní sídlí firma za-
jišťující telefonické služby pro uni-
verzitu. Dříve seděli naproti, kam se 
teď bude přesouvat rektorátní po-
kladna. Do budoucna se předpoklá-
dá, že bufet bude za recepcí u vcho-
du na fakultu, ten už nebude skrz 
nádvoří u  rektorátu, ale skrz prů-
jezd. Musíme počítat s tím, že než se 
rekonstrukce dokončí, budeme bez 
bufetu. Pokoušeli jsme se domluvit 
alternativní služby s menzou, zatím 
se nepovedlo. Je snaha domluvit se 
s jinými dodavateli, ale vždy narazí-
me na problém: nikdo nechce uzaví-
rat smlouvu na půl roku.

Na jak dlouho se odhaduje 
rekonstrukce?
Pokud vše půjde podle plánu, před-
pokládám, že v  létě 2015 předáme 

„Kapacita Křížkovského 10 se  
plnohodnotně nahradit nedá, spíš 

 budeme během rekonstrukce hledat  
nové způsoby výuky.“

vyklizenou budovu dodavateli. Sa-
motná stavba se nedá odhadnout 
přesně, pravděpodobný je rok, rok 
a  půl. Vždy existuje pravděpodob-
nost, že do něčeho kopneme, na-
jdeme archeologické pozůstatky 
a celý proces se zbrzdí, případně se 
objeví 200 let staré sloupy, které 
bude třeba vyměnit. To je opravdu 
nepředvídatelné. 

Kolik lidí z  fakulty se na re-
konstrukci podílí?
Málo. Projekt Křížkovského 12 a  14 
rozbíhalo pět lidí, nepočítám-li kon-
zultace, sekretářku a  zátěž ekono-
mek, to je logické. Plánování míst-
ností, dokumentace a  směřování 
mělo na starosti pět lidí v čele s teh-
dejším proděkanem, dnešním pro-
rektorem Kučerou. Projekční služby 
jsou samozřejmě externí, vysoutěže-
né, to je dáno zákonem. Ačkoliv jde 
o větší budovu, příprava Křížkovské-
ho 10 probíhá víceméně ve stejném 
složení. Máme najatého architekta, 
aby stavbě vtiskl trochu ducha. Má 
na starosti asi šedesát procent práce 
včetně výběru nábytku. Pak máme 
specialistu na stavební část rekon-
strukce a technické oddělení fakulty, 
mě a různé konzultace. Dohromady 

plánování leží na pěti lidech, spíše 
na třech. Jde o  různé detaily. Pro-
jektant chce, abychom mu v  každé 

místnosti nadiktovali, jaká mají být 
světla, jaký nábytek, jaká podlaha. Je 
to jako při stavbě domu, jen si před-
stavte, že ten dům má 250 místností 
plus nádvoří, které chceme komplet-
ně předělat.

Kolik času vy osobně strávíte 
prací spojenou s opravami?
Jen na Křížkovského 10 asi dvě ho-
diny denně, k  tomu je samozřejmě 
stále Křížkovského 12 a  14. Výuka, 
administrativa a  granty ve zbytku 
dne. Veškeré „doplňkové“ činnosti 
typu četba nebo příprava se musí 
stihnout o víkendech. bh
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„Po návratu do domova si zalezete do peřin a cítíte se zcela 
bezpečně. Jste v teple, máte před sebou otevřenou budouc-
nost… i v případě, že řešíte velmi vážné problémy.“ Eva Kli-
mentová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní an-

tropologie přibližuje oblast sociální práce.

Noc venku: 
zážitek, nebo rutina

Co může člověka přitáhnout 
k této specializaci?
Vždy jsme se usmívali, když na přijí-
macích zkouškách uchazeči říkali, že 
chtějí pomáhat lidem. Zní to poně-
kud idealisticky, ale ona je to pod-
stata. Chcete něco dělat pro dru-
hé, podpořit je, rozvíjet. V sociální 
práci se jedná o  podporu jedinců, 

skupin či komunit, kteří v sociálním 
prostředí selhávají, mají problém se 
uplatnit a potřebují externí pomoc. 
Nejsou schopni vyřešit své problé-
my ani sami, ani za pomoci svého 
nejbližšího sociálního okolí.

Mluvíme tedy o širším spektru 
lidí než pouze o bezdomovcích…
Určitě. Sociálně vyloučení nemají 

„Bezdomovectví je nejvyhrocenější 
formou sociálního vyloučení.“

rovný přístup k  životním šancím 
a životnímu komfortu, jež obklopu-
je ostatní. Někdy je důvod objektiv-
ní, jako například u  lidí se zdravot-
ním postižením, někdy subjektivní, 
nemá-li člověk dostatek vůle pro to, 
aby vydržel v zaměstnání nebo aby 
dokázal přiměřeně hospodařit s  fi-
nančními prostředky. Bezdomovec-
tví je nejvyhrocenější formou sociál-
ního vyloučení.

Pohybujete se i v terénu?
V  současnosti už bohužel ne, ne-
dokázala jsem skloubit praktický 
výkon sociální práce s prací akade-
mickou. Vzděláváme sociální pra-
covníky v  kombinovaném studiu, 
díky nim mám nepřetržitě zpro-
středkovaný kontakt s  praxí. Jsem 
také v kontaktu s organizacemi so-
ciální práce, kterým poskytuji me-
todickou oporu.

Jakému problému se nyní 
věnujete?
Zajímají mě tzv. nedobrovolní klien-
ti. V  posledních desetiletích praxe 
sociální práce směřuje k  podpoře 
klientů na partnerském principu. 
Sociální pracovník poskytne nabíd-
ku a  klient ji buď akceptuje, nebo 
neakceptuje. Zabývám se těmi, co 
neodpovídají kladně, přestože je ob-
jektivně zřejmé, že v sociálním pro-
středí selhávají. Je to tenký led, vy-
padá to jednoduše: nabídnu pomoc, 
klient odpoví ne. Následně ale jako 
sociální pracovnice přemýšlím, zda 

mě to zbavuje společenské zodpo-
vědnosti za jeho osud. Domnívám 
se, že sociálním pracovníkům chybí 
nástroje pro práci s  touto kliente-

lou. Zajímám se o vztah sociální po-
litiky a sociální práce.

Jak vypadá zkoumání v oblas-
ti sociálního vyloučení?
Mám-li se vrátit k  problematice 
bezdomovství, naše katedra se za-
pojila do mezinárodního výzkumu 
zaměřeného na intaktní společnost, 
na lidi, kteří bezdomovci nejsou, ale 
lze se jich doptat na jejich postoje 
a zkušenosti s bezdomovstvím spo-
jené. Zajímavým jevem je tzv. skry-
té a  potenciální bezdomovství. Ty-
pickým příkladem prvního je žena, 
i  s  dětmi, bez vlastního bydlení, 
přebývající u  kamarádek, příbuz-
ných. Ostýchá se vyhledat sociální 
službu, vnímá situaci jako nedůstoj-
nou. Potenciální bezdomovci mají 
střechu nad hlavou, v dohlednu o ni 
však s  velkou jistotou přijdou – to 
jsou například děti končící pobyt 
v  ústavních zařízeních. Výzkum se 
zabývá tím, jak je bezdomovecká 
zkušenost rozšířená v populaci. Té-
měř každý byl někdy bezdomovcem. 
S  manželem jsme před lety jeden 
byt už prodali a  nový ještě nebyl 
spravený, měsíc jsme bydleli u mých 
rodičů. Teritorium není vaše, jste ▶ 

www.aspekt.upol.cz
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odkázáni na místní řád. To sužuje 
například lidi v  azylových domech. 
Mají sice zázemí i určité soukromí, 
ale přeci jen jsou v instituci, kde se 
musejí podřídit pravidlům ohledně 
večerních návratů či požívání alko-
holu a podobně. Je to domov s pod-
mínkou. Na jedné straně je domácí 
řád pobytových sociálních služeb 
pochopitelný, na druhé chybí oprav-
dové „doma“, dám si třeba dvě deci 
vína, protože mám chuť, a není ni-
kdo, kdo by mi to zakazoval.

Existuje nějaká evidence lidí 
nacházejících se na ulici?
Sociální služby evidují, kolik klien-
tů je využívá. Ale o těch, co stojí na 
samém konci sociálního vyloučení, 
přesný přehled nemáme.

Je přehnané tvrdit, že bezdo-
movci se pohybují v  začarova-
ném kruhu?
Pokud se podaří nastartovat rehabi-
litační proces, uvádí se, že bude trvat 
dvakrát tak dlouho, jako byl čas kli-
enta strávený bez domova. Prvních 
několik týdnů na ulici je zlomových. 
Během té doby se lze ještě vymanit, 
pak se situace stává mnohdy bezvý-
chodnou. Člověk se ocitne na ulici, 
nemá peníze na ubytování, s  vyso-
kou pravděpodobností se brzy sta-
ne obětí kriminality. Ukradnou mu 
doklady. Obvykle bývá v cizím měs-
tě, ze studu totiž odchází ze známé 
lokality. Nenajde-li se v  tuto chvíli 
někdo, kdo by pomohl, ztrácí rychle 

vnitřní naději na změnu a  adaptuje 
se na bezdomoveckou kulturu. Jest-
liže váhá, zda za vyžebranou padesá-
tikorunu pořídit fotky na novou ob-
čanku nebo koupit dvě krabice vína, 
zvolí k  otupení bolesti, beznaděje, 
smutku a studu spíše to druhé.

Jak tedy funguje pomáhající 
proces?
Kompletní stupnice sociálních slu-
žeb startuje terénním programem, 
kde pracovníci navážou vztah s bez-
domovci, nabídnou služby. Potom 
denní centrum. Tam je možné dostat 
polévku, vysprchovat se, hovořit se 
sociálními pracovníky. Další úroveň 
představuje noclehárna, do níž při-
chází klienti ve večerních hodinách, 
najedí se, umyjí, je jim přiděleno 
lůžko. V  bezpečí nocují, ráno zase 
musejí odejít. Následuje azylový 
dům, kde klienti mají vlastní postel 
i  skříňku, mohou setrvávat i  přes 
den, zapojit se do pracovně-rehabi-
litační činnosti. Jestliže klient prošel 
systémem nabývání kompetencí až 
sem, je to pro sociálního pracovníka 
dobrá zpráva. Nejvyšší stupeň před-
stavuje bydlení na půl cesty. V  jed-
nom bytě pobývá několik klientů, 
obdobně jako na studentském pri-
vátě, podle potřeby k  nim dochází 
asistent, terénní pracovník. ah

Noc venku je charita-
tivní akce pro lidi bez 

domova inspirovaná 
obdobným projektem 

z Velké Británie. Minulý 
rok se poprvé konala 
v Olomouci, zapojena 
jsou i další města ČR. 
Vstupné představují 
trvanlivé potraviny 

za 50 Kč. Vybírají se 
symbolicky do popelnic, 
přes zimu jsou rozdány 

potřebným. Během Noci 
můžete zajít na koncert, 

pomalovat si plátěnou 
tašku nebo vyzkoušet, 

jaké je to přespat ve 
spacáku mezi kartony. 
Letos přibyl i turnaj ve 
stolním tenise. Více viz 

www.nocvenku.cz.

Ivana Cahová vypráví o sedmém ročníku festivalu Dny 
židovské kultury, o hledání kořenů, náboženství v umění, 
o konfliktech a mýtech.

Dny židovské kultury

Jak hodnotíte letošní ročník Dnů 
židovské kultury?
Festival roste každým rokem, poka-
ždé přináší nové poznatky, jimiž se 
snažíme inspirovat. Letos se konal 
již posedmé, zkušeností bylo tedy 
dost. Nemohu samozřejmě mluvit za 
hlavní organizátory z  Muzea umě-
ní, ale Centrum judaistických studií 
Kurta a Ursuly Schubertových FF UP, 
které již třetím rokem organizuje fil-
movou sekci a podílí se na přípravě 

přednáškového programu, v  tom-
to roce připravilo skutečně kvalitní 
program. Soustředili jsme se přede-
vším na aktuální izraelskou filmovou 
tvorbu s  cílem oslovit studenty UP 
i neakademickou veřejnost a mladou 
generaci chovající k festivalu zbyteč-
ný odstup. Rozšířili jsme hlavní téma 
„Hudba v čase apokalypsy“ a vybrali 
snímky, které se snaží podávat po-
hled na izraelskou společnost a ame-
ricko-židovskou komunitu a  její ▶ 
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současné problémy poněkud netra-
dičně, skrze rockovou a punk hudbu 

a  její interprety. Promítání se opět 
zúčastnil izraelský dokumentaris-
ta Tomer Heymann. Vedl s  publi-
kem diskuzi a  workshop. Možnost 
položit otázky autorům bezpro-
středně po skončení dokumentu je 

bezkonkurenčně nejlepším způso-
bem, jak si utřídit názory na pro-
blematiku, o  níž se v  ČR dozvídá-
me většinou pouze ze sdělovacích 
prostředků.

Co bylo podle vás nejúspěš-
nějším bodem programu?
Letošní ročník byl inspirován vý-
ročím úmrtí Viktora Ullmanna, 
pražského německo-židovského hu-
debního skladatele, dirigenta a  ka-
pelníka, od jehož násilného kon-
ce života v  koncentračním táboře 

Osvětim-Birkenau uplynulo v  říjnu 
70 let. Organizační tým festivalu se 
rozhodl realizovat smělý a  mimo-
řádný projekt a  nabídl vedení Mo-
ravského divadla Olomouc možnost 
nastudovat na slavnostní zahájení 
Ullmannovu operu Der Sturz des An-
tichrist (Pád Antikrista). To připadlo 
na 18. října, den výročí skladatelovy 
smrti. Jednalo se o  první scénické 
uvedení v  České republice a  teprve 
třetí uvedení na světě. Režie se ujal 
Jan Antonín Pitínský. Ve spolupráci 
s šéfem olomoucké opery a operety 
Miloslavem Oswaldem vytvořili z to-
hoto náročného filozofického kusu 
skutečně silný hudební i vizuální zá-
žitek. Pro mě skutečný vrchol celého 
festivalu. Přitáhl i celou řadu diváků 
ze zahraničí.

Mají dnešní mladí Židé zájem 
poznávat své kulturní dědictví?
Můžu odpovídat jako pouhý pozoro-
vatel, ale myslím, že zájem o vlastní 
kořeny a  kulturní dědictví narůstá 
mezi mladými lidmi obecně. Svědčí 
o tom mimo jiné i příklady ze součas-
né literární produkce mladých au-
torů, vezměte si třeba Tomáše Kol-
ského a  jeho prvotinu Ruthie, aneb 
barevnost světa. Mladí lidé se právě 
z důvodu zvýšeného zájmu o pozná-
ní dějin a kultury svých předků hlásí 
ke studiu oboru judaistika.

Jak se judaismus adaptuje 
na společenský pokrok, multi-
kulturalismus a  náboženskou 

diverzitu? Je spíše tradiční, 
nebo se snaží modernizovat 
a sbližovat?
Odpovím opět spíše v  souvislosti 
s  Dny židovské kultury Olomouc, 
respektive s  filmovou sekcí, neboť 
jiná odpověď mi na tomto místě ne-
přísluší. Judaismus má v  současné 
společnosti v  Izraeli, ale i  ve světě 
obecně, mnoho různých podob, od 
nejortodoxnější, založené právě na 
striktním dodržování tradice, až po 
značně liberální, která se nebojí kon-
taktu se sekulárním světem. U  nás 
ortodoxních Židů mnoho nenalezne-
te. Konkrétně v Olomouci se členové 
Židovské obce před okolním světem 
nikterak neuzavírají. Jsou to kultur-
ně žijící lidé s  širokým rozhledem, 
mnozí z  nich se sami velmi aktivně 
angažují v oblasti kulturní i vzděláva-
cí, a to nejen v rámci města či kraje.

Jsou aktuálními tématy spíše 
konflikty, jako je situace Izraele 
a Palestiny, nebo se současná ži-
dovská společnost obrací i  k  ji-
ným tématům?
Záleží na tom, na jakou společnost 
se ptáte. Zda-li na izraelskou, ame-
rickou, evropskou – je to různé stát 
od státu, skupina od skupiny. Jiné 

problémy řeší ortodoxněji oriento-
vaní Židé, jiné liberálněji smýšlející.  ▶  

„Jiné problémy řeší ortodoxněji 
orientovaní Židé, jiné liberálněji 
smýšlející.“ 

První scénické 
uvedení opery 

Pád Antikrita v ČR 
pracuje s projekcí 
světelných postav  

Zdroj obrázku: 
www.olmuart.cz/

„Letošní ročník byl inspirován výročím 
úmrtí Viktora Ullmanna, pražského němec-

ko-židovského hudebního skladatele, 
 dirigenta a kapelníka.“
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Tomer Heymann popisoval silný po-
sun v  mínění izraelské společnosti 
od dřívějšího kolektivního „my“ 
k  současnému individualizovanému 
„já“ nebo postupné demytizování 
homosexuálních vztahů.

Mluvme spíše o  tom, co je nám 
nejbližší, tedy o  Evropě a  České re-
publice. Lidé se zajímají o dění v  Iz-
raeli. Obzvláště v  poslední době, 
kdy se konflikt s  okolními státy 
znovu vyostřil a  na všech stranách 
jsou další a další ztráty na životech. 
V mnoha evropských státech znovu 
narůstají a  začínají se nebývalou si-
lou projevovat protižidovské nálady, 
mimo jiné i  v  důsledku vývoje poli-
tiky na Blízkém východě. Vzpomeň-
me na útoky na synagogy v Británii 

a  obchody židovských majitelů ve 
Francii v červenci tohoto roku. Židé 
v  Čechách a  na Moravě řeší i  své 
vnitropolitické záležitosti – problé-
my okolo záchrany a  rekonstrukce 
synagog, hřbitovů a dalších objektů 
navrácených ve zdevastovaném sta-
vu. Nedávno byl volen nový vrchní 
zemský rabín. Témat probíraných 
mezi členy židovské obce je nespo-
čet. Stačí nahlédnout do některých 
periodik: Roš chodeš, věstník židov-
ských náboženských obcí v Českých 

zemích a  na Slovensku, Maskil, mě-
síčník židovské liberální společnosti 
Bejt Simcha, nebo třeba regionální 
Chajejnu.  

Jak se tradiční náboženství 
a důraz na židovské společenství 
odráží v současném umění?
V  současné české literární produk-
ci se dá velmi těžko hovořit o něja-
ké reflexi tradičního náboženství. 
Neskrývanou konfrontaci s  židov-
ským původem a později pak i  sna-
hu o jakési vnitřní zklidnění v rámci 
chaotického světa opřené o principy 
židovské tradice je možné vnímat na-
příklad v  tvorbě Karola Sidona. Ná-
vrat ke kořenům sledujeme v pozd-
ních prózách Hany Bořkovcové či 
u již zmiňovaného Tomáše Kolského. 
Palčivé mezigenerační problémy spo-
jené s  tzv. přenosem traumatu ho-
locaustu na další generace ve svých 
prózách zpracovává Irena Dousková, 
jejíž Hrdý Budžes se stal v divadelní 
podobě téměř legendárním. Zajíma-
vé je, že zájem o „židovský osud“ se 
objevuje i v dílech současných auto-
rů nežidovského původu – ve Zvuku 
slunečních hodin Hany Androniko-
vé, v  próze Peníze od Hitlera Rad-
ky Denemarkové a  Aaronově skoku 
Magdalény Platzové. V  Olomouci 
se otevírá každým rokem hned ně-
kolik výstav věnovaných fotografii 
či výtvarnému umění vztahujícímu 
se nějakým způsobem k  dějinám či 
současnosti židovského společenství 

v různých částech světa. Neustále ži-
vým tématem je i šoa. 

Je nějaký mýtus o  židovské 
komunitě, který byste jedno-
značně odmítla jako nepravdi-
vý? Například takové vnímání 
Židů, jaké známe z vtipů?
Odmítla bych všechny. K  tomuto 

tématu vedeme v  Centru judaistic-
kých studií hned několik seminářů, 
hojně navštěvovaných i  studenty 
z jiných oborů. Mýty spojené s Židy 
jsou evidentně aktuální, pro mnohé 
zahalené rouškou jakéhosi lákavé-
ho tajemna. A právě toto „tajemno“ 
a  neinformovanost přispívají velmi 
silně k  nárůstu rasismu, nejen pro-
tižidovskému, ale rasismu obecně. 
Některé z mýtů (rituální vražda, zne-
svěcování hostií či trávení studní) 
dnes již tak přítomné nejsou. Ovšem 
mýtus o  celosvětovém židovském 
spiknutí, z  něhož vycházejí nejrůz-
nější konspirační teorie, je aktuální 
natolik, že mne to samotnou až udi-
vuje. Dělám si při seminářích takový 
soukromý průzkum, jak si studenti 
představují Židy. Většina obrázků 
nakreslených studenty bez většího 
rozmyslu během dvou minut zpo-
dobňuje zavalitou postavičku v dlou-
hém černém kabátě, s velkým nosem 

tvaru výrazné skoby, s pejzy, velkým 
černým kloboukem, často s měšcem 
plným peněz… Mýty a z nich vyplý-
vající konflikty eskalují samozřejmě 
ponejvíce v  obdobích krizí. Jediný 
způsob, jak proti nim bojovat, je sna-
ha o větší informovanost a rozšíření 
povědomí o jejich původu. bh

„Mýtus o celosvětovém židovském spiknutí, 
z něhož vycházejí nejrůznější konspirační 
teorie, je aktuální natolik, že mne to sa-
motnou až udivuje.“

„V Olomouci se otevírá každým rokem hned 
několik výstav vztahujících se nějakým způ-
sobem k dějinám či současnosti židovského 

společenství v různých částech světa.“

V  úterý 25. 11. 2014 po dlouhé a  těžké 
nemoci zemřela naše kolegyně, teoložka 
a judaistka, kamarádka a učitelka Alžběta 
Drexlerová. Byla jednou ze spoluzaklada-
telek olomouckého Centra judaistických 
studií, lektorkou hebrejštiny několika 
„generací“ našich studentů, byla autor-
kou celé řady odborných i  popularizač-
ních studií včetně knihy o židovsko-křes-
ťanském dialogu s názvem „Jákob a Ezau 
na cestě k smíření?“ Zesnula v týdnu po 
sobotě, kdy se četla paraša Toldot o Jáko-
bu a Ezauovi.

Autorem je Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.
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O co v projektu šlo?
Spolupracovali jsme s  kolegy z  uni-
verzit v Plzni, Brně a Ostravě. Vždy 
šlo o katedry filozofie, v Plzni je navíc 
naším partnerem i Techmanie, cent-
rum zabývající se popularizací vědy. 
Projekt nebyl definován jako bada-
telský, ale jako rozvojový, cílem bylo 
navázání spolupráce mezi těmito 
čtyřmi pracovišti. Je to zvláštní situ-
ace – přestože jsme si například s Os-
travou geograficky poměrně blízko, 
než začala Výzkumná síť, nikdy nebyl 
impuls, abychom nějak významně 
udržovali kontakt. V rámci projektu 
jsme měli možnost takzvaného stí-
nování, návštěv přednášek, seminářů 
na jiných katedrách a sledování jejich 
způsobu výuky. Podobně jsme chtěli 
postupovat i v rámci zahraničí, tedy 
pokusit se o  spolupráci, a  pokud 
by to nebylo možné, alespoň zjistit 
a  porovnat, jak se vyučuje filozofie 

a dějiny vědy na tamějších univerzi-
tách. Já jsem byl v Cambridgi a v Ox-
fordu, další kolegové v Exeteru, Aber-
deenu, Frankfurtu nebo Nice a všude 
ta činnost spočívala v pozorování, ja-
kým způsobem jinde utvářejí výuku 
filozofie.

Jak jste v zahraničí uspěli?
Povedlo se nám navázat úspěšnou 
spolupráci s Oxfordem. V září přijeli 
do Olomouce dva profesoři, nejprve 
Oliver Curry, který se zabývá evo-
lučním původem morálky, a  později 
Peter Millican, odborník na filozofii 
Davida Huma a komputační filozofii. 
Oba vedli přednáškové cykly, takže 
i naši studenti mohli vidět, jak probí-
há výuka v Oxfordu. 

Jakým způsobem chcete ve 
spolupráci pokračovat?
Někteří ještě nestihli dorazit, pro-
tože projekt byl relativně krátký 
a  mnozí samozřejmě mají nabitý ▶ 

Výchova filozofů  
v mezinárodním kontextu
S koordinátorem projektu Výzkumná síť teorie a dějin vědy 
Filipem Tvrdým o tom, jak se liší výuka filozofie v Olomouci 
a v Oxfordu, která setkání mohou ovlivnit akademickou dráhu 
a proč se někdy vyplatí stanovit si potenciálně nereálné cíle.
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kalendář na mnoho měsíců i  let do-
předu. Byl bych rád, kdyby příští rok 
v  dubnu přijel Timothy Williamson, 
jedna z  největších postav současné 
metodologie filozofie.

Máte do budoucna napláno-
vaný projekt podobného typu?
Máme, ale problém je v tom, že mož-
nosti evropských projektů momen-
tálně chybí. Ministerstvo připravu-
je podmínky, podle nichž se bude 
rozhodovat o jejich rozdělení, už asi 
rok. Stále ještě nejsou a  také není 
jasné, kdy budou další výzvy k pro-
jektům. Odhad je konec roku 2015, 
do té doby nemáme jak takovýto 
projekt financovat.

Je nějaká šance, že by se 
na financování podílela druhá 
strana?
Pravděpodobně ne. Je trochu zvlášt-
ní, že v tomto případě vždycky platí 
ta chudší strana… se západními uni-

verzitami je to tak, že mají možnost 
nabídnout určitou prestiž vyplývající 
z jejich jména a postavení. 

Co bylo pro Vás osobně na 
projektu nejzajímavější?
Ze začátku jsme si nebyli jistí, zda zů-
staneme u menších cílů, jako by byla 
například návštěva univerzity v  Ka-
towicích nebo v Krakowě, nebo jestli 

si troufneme klást větší cíle, které by 
se mohly ukázat jako nereálné. Na-
konec jsme se rozhodli pro větší. Já 
jsem zpočátku rozhodně netušil, že 
budu moci strávit dva měsíce na Ox-
fordu a tři týdny v Cambridge a na-
vštěvovat jejich přednášky. To byl 
pro mě největší zážitek. Na někte-
rých seminářích je účast přísně limi-
tovaná, nejsou ani pro studenty. I do 
těch se nám podařilo dostat, když se 
za nás několik lidí přimluvilo. 

Když jste měl možnost porov-
nání, jaké jste našel rozdíly mezi 
Univerzitou Palackého a  Oxfor-
dem nebo Cambridge?
Nechci znít jako nekritický fanou-
šek naší fakulty, odlišnosti vůbec tak 
značné nejsou. Určitě je rozdíl ve vy-
bavenosti pracovišť, je například ne-
uvěřitelný zážitek navštívit univer-
zitní knihovnu v  Cambridge. A  pak 
je samozřejmě skvělé potkat osobně 
lidi, jejichž knížky a  články čtu už 
dlouhá léta. Ve výuce rozdíly existu-
jí, ale nejsou tak propastné, jak jsem 
se obával. Jde to vzít ze dvou úhlů 
pohledu. Co se týče studentů, řekl 
bych, že ti naši v  některých přípa-
dech i předčí zahraniční. To je taková 
anekdotická zkušenost: na semináři 
jsem měl mnohdy pocit, že někte-
ří studenti reagují jen, aby vynikli, 
aby si je vyučující zapamatoval, a je-
jich odpověď nebyla na akademické 
úrovni, na níž už by měla být. Co se 
týče vyučujících, je vidět, že učí velmi 

intenzivně, z  velké části i  proto, že 
často vedou jeden předmět i třikrát 
týdně. Na každou přednášku je velmi 
pečlivě vypracovaný handout, aby si 
studenti nemuseli zapisovat, případ-
ně mohli jen doplnit některé zají-
mavosti a vlastní postřehy. To bych 
rád více přenesl i do své vlastní vý-
uky. Obecně vyučující učí méně než 
u nás. Není neobvyklé, že odučí jen 
jeden trimestr a zbylé dva se věnují 
badatelské činnosti. 

Dostal jste nějakou zpětnou 
vazbu, jak spolupráci vnímala 
druhá strana?
V první řadě byli kolegové ze zahra-
ničí překvapeni, že se v České repub-
lice dějiny filozofie učí a že ve způso-
bu výuky se tolik nelišíme od toho 
jejich. Také byli velmi potěšeni z na-
šich studentů, především jejich jazy-
kovou vybaveností. Téměř kdokoliv, 
kdo přišel na přednášky, byl schopen 
klást otázky a komunikovat na dob-
ré úrovni.

Jak jste se vy sám dostal ke 
svému oboru a  badatelskému 
zaměření?
Měl jsem velké štěstí, že mě ve tře-
tím nebo čtvrtém ročníku začal učit 
docent Lubomír Valenta, to bylo vel-
mi klíčové setkání. Shodou okolnos-
tí učil předměty, které teď učím já. 
Tehdy v devadesátých letech nebylo 
běžné, aby se vyučovala anglofonní 
filozofie, přece jen Československo 
patřilo do kulturní spádové oblasti 

Německa. Pro mě bylo velmi osvěžu-
jící dozvědět se o britské a americké 
filozofii. Právě od docenta Valenty 
jsem získal respekt k  přírodním vě-
dám a používání jejich metodologie.

Vaše předměty se vyznačují 
velkou multidisciplinaritou, jak 
se dá filozofie kombinovat s psy-
chologií a přírodními vědami?
Sám za sebe nemůžu posoudit, nako-
lik odborně používám ostatní vědy. 
V minulých letech jsem se snažil sou-
středit na biologii, protože si myslím, 
že celou řadu tradičních filozofic-

kých problémů lze řešit prostředky 
standardní evoluční biologie. Nemlu-
vím jen o imitování metodologie, ale 
také o přijímání poznatků například 
z kognitivní psychologie. Tím se do-
stávám k tématu své knihy, která mi 
na konci roku vyjde pod názvem Ne-
snáze introspekce. Zabývám se filo-
zofií psychologie, především tím, na-
kolik přesné je naše poznání a jestli 
jsou některé druhy poznání přesněj-
ší než jiné. bh

„Na konci roku mi vyjde kniha pod 
názvem Nesnáze introspekce. Zabývám 
se filozofií psychologie, především tím, 
nakolik přesné je naše poznání.“

„Rozdíl mezi UP a Cambridge je určitě 
ve vybavenosti pracovišť, je například 

neuvěřitelný zážitek navštívit tamní 
univerzitní knihovnu.“
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Když se řekne Olomouc, co si před-
stavíte? Budu natolik drzá, že si do-
volím hádat: Dóm, náměstí, fakultu, 
Trojici a  v  tomto kouzelném obdo-
bí především punče. Až na posled-
ní jsou to všechno obrazy. Vizuální 
představy. Ale co další smysly? Už 
jsme pokryli chuť zmíněním pun-
čů, ale... jaké zvuky máte spojené 

s Olomoucí? Uvědomujete si, co ko-
lem sebe každý den slyšíte? 

Zachycováním zvuků různých 
prostředí se zabývá disciplína zvaná 
sound mapping a právě její radosti 
a  strasti byly tématem letošního 
podzimního semináře probíhající-
ho každoročně mezi olomouckou 
a frankfurtskou katedrou anglistiky 

Olomouc 
 jiným smyslem

www.aspekt.upol.cz

a  amerikanistiky. Jak se na akade-
mické půdě sluší, organizátor pro-
jektu Bernd Herzogenrath zahájil 
týden důkladným zakotvením v te-
oretickém základu. Sahá až do ame-
rické tradice 19. století k filozofu H. 
D. Thoreauovi, v  jehož díle se vy-
skytují mnohá pozorování přírody 
s důrazem na zvuky. Odtud se teo-
rie posunula k modernějším statím 
a technické přípravě.

V  tuto chvíli se pravděpodobně 
všichni účastníci cítili být dostatečně 
připraveni na terénní práci, ale zcela 
zásadní část je teprve čekala. Mu-
seli se naučit poslouchat. Ztišit se 
a vnímat své okolí čistě skrze zvuky. 
Následoval tedy den poslechových 
cvičení vedených profesionálním 
tvůrcem zvukových map a  kompo-
zic Lassem Riekem. Sezení v  kru-
hu a  předávání listu papíru z  ruky 
do ruky co nejtiššeji to jde. Sezení 
v kruhu a předání papíru s vytvoře-
ním originálního zvuku. Dva papíry 
v rukou dvou lidí, které na sebe zvu-
kově reagují. A později zvuky města. 
Dvacet čtyři účastníků semináře ve 
dvojicích, v níž má vždy jeden pásku 
přes oči a je vydán na milost vedení 
druhého kolegy. Zvuky, jaké běžně 
vnímáme jen okrajově nebo vůbec. 
Praskání větví pod nohama, zvuky 
trávy, jak hlasité jsou vlastně tram-
vaje, jak výrazné jsou hlasy a témata 
kolemjdoucích. Jak všudypřítomné 
jsou rány zvonů ve tmě.

V  této chvíli je bohužel nutné 
být osobní a použít klišé – po sun-
dání pásky jsem se na svět dívala 
zcela jinýma očima. Nebo ušima. 
Poprvé tak, jak ji v tu chvíli vnímali 
i ti kolegové z Frankfurtu, pro které 
byla tato návštěva Olomouce první. 
Právě tehdy byl správný čas vybavit 
se technikou a proniknout do měs-
ta jako součást profesionálně vypa-
dající skupiny zvukových umělců. 
A jak se ostatně dalo předpokládat, 
onen den velmi silně pršelo, což byla 
velká rána pro pohodlí všech účast-
níků. Z hlediska zvuků to ovšem byl 
dar. Kapky na plechu, kapky na řece, 
voda z okapů, kroky v loužích.

Každé skupině bylo v  semináři 
umožněno, aby svůj projekt pojala 
zcela individuálně. Vznikla tak celá 
škála výsledků od klasické interak-
tivní zvukové mapy Olomouce s fot-
kami konkrétních míst, zvuková 
reportáž studentského života, ima-
ginární procházka Olomoucí roku 
1900 i  umělecký mix zvuků města, 
který spíše než zpravodajsky půso-
bí meditačně. 

V  těchto dnech je většina pro-
jektů v  závěrečných fázích úprav 
a brzy bude ke zhlédnutí a poslechu 
na internetu, odkaz zcela jistě nemi-
ne ani fakultní stránku na sociální 
síti. Proto bedlivě sledujte aktuality 
a  ještě bedlivěji poslouchejte. Po-
slouchejte vánoční Olomouc. bh

Historie sound 
mappingu sahá do 
americké tradice 19. 
století k filozofu H. D. 
Thoreauovi, v jehož 
díle se vyskytují mno-
há pozorování přírody 
s důrazem na zvuky. 
Odtud se teorie posu-
nula k modernějším 
statím a technické 
přípravě.
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Zima již přešlapuje za prahem, za 
týlem jí číhají vánoční svátky. A my 
máme opět políčeno na dárky. Jed-
nou do roka, rok co rok. Vyrážíme 
do ulic, které září ozdobami, nahlí-
žíme do obchodních výloh. To aby-
chom nepřišli domů s  prázdnou… 
třeba i na poslední chvíli. U stánků 
s punčem se zase zastavujeme, aby-
chom při všem tom mumraji neu-
mrzli, abychom si zchladili nervy. 
No a komu je Morava malá, vyráží 
za hranice; oblíbenou adventní des-
tinací Čechů je Vídeň. 

Rakouská metropole, jíž si po-
chvalují její obyvatelé stejně jako 
turisti, se mění v  prosinci v  jednu 
velikou vánoční atrakci. V  letošním 
deštivém počasí, pravda, poněkud 
smutnou. Avšak hned, co se setmí, 
vypadá město zcela jinak. Sváteční 
atmosféra na vás sálá zpoza každé-
ho rohu, o vánočních trzích nemlu-
vě. Snad v  každé čtvrti se nachází 

nejméně jeden. Vůně punče se zde 
mísí s  vůní uzenin a  sladkostí, jako 
je například Schneeburger; vybere si 
každý. Pro ty, kteří se nechtějí prodí-
rat rozjařenými davy, se nabízí ještě 
jiná možnost, jak si vychutnat vánoč-
ní atmosféru.

A  sice zapadnout do některé 
z kaváren a pozorovat proudění uli-
ce hezky s  odstupem. Věnovat čas 
rozpravě se svými blízkými, namís-
to shánění dárků. Lepší místo než 
některý z  tradičních Kaffeehäuserů 
najdete pro tento účel jen stěží. Rá-
dio či hudba zde zpravidla nehraje, 
u  jednoho šálku kávy vás nechají 
prosedět celé odpoledne. A  když 
se rozhlédnete kolem, bude se vám 
zdát, že nejméně polovina ostatních 
hostů zde tráví v pohodlí polstrova-
ných sedaček celý den. S knihou ane-
bo jenom tak, pro požitek z plynutí 
času. A aby také ne, vždyť právě ad-
vent byl vždy dobou rozjímání. rj 

Vánoční shon 
přenechejte jiným

TIP NA VÝLET
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Jak slam v Olomouci začal?
Česká slam poetry jako taková zača-
la právě v Olomouci, protože během 
festivalu Poezie bez hranic v  letech 
2003 a  2004 zde proběhla první 
dvě česká finále. Regionální slamy 

organizuji od roku 2006. Tehdy jsem 
pod vlivem seznámení se zakladate-
lem žánru Marcem Smithem začal 
na anglistice vyučovat kurz slam po-
etry. V dnešní době je kurz otevře-
ný nejen studentům. Pod hlavičkou 

Klubu slam poetry se touláme po 
místních kavárnách, parcích a koste-
lích. Těšíme se na otevření kulturá-
ku na místě sokolovny na Sokolské 
v  únoru 2015. Naše občanské sdru-
žení Detour Productions nyní pře-
vzalo organizaci celonárodní soutě-
že pro roky příští a po devíti letech 
strávených na brněnské Flédě chce-
me postupně, počínaje rokem 2015, 
uspořádat finále české slam poetry 
v Plzni, Praze a Olomouci.

Jak se odlišuje olomoucká 
scéna?
Olomouckou scénu tvoří zejmé-
na studenti a  absolventi filozofic-
ké fakulty přicházející z  celé země 
a  lokální psavci. Samozřejmě ji spo-
luvytvářejí i místní studentští a lum-
penkavárenští diváci, kteří ocení 
aluzi, rozumí jazykům, mají načte-
no a  nakoukáno, nestačí jim slabo-
duchý humor. V  Olomouci se tedy 
stále drží linie připravených básní, 
navíc s  filozoficky laděnými, exis-
tenciálními, duchovními tématy, ale 
zároveň jsou zde silní místní impro-
vizátoři. Jiní než ostatní republikoví: 
rekrutují se z  prostředí improdiva-
dla a  každý pěstuje svou metodu. 
Dan Kunz zkoumá fyzické básnic-
tví, Saša Dvořák se věnuje sociální 
tematice, Zua Švierčková pracuje 
více s  publikem a  hudebností. Ne-
měl bych zapomenout na Jana Jílka, 
původem Hradečáka, který zde za-
pustil kořeny a z něhož vyrůstá celá 

velká větev jazykově hravého slamu. 
Oproti tomu pražsko-plzeňská scéna 
se vyznačuje silnými improvizátory. 
Mají blízko k rapu, freestylu, beatbo-
xu. Pracují s publikem, klíčem je hu-
mor. Jiné scény u nás neexistují.

Proč je slam pro místní kultu-
ru důležitý?
Slam je důležitý zejména pro toho, 
kdo ho aktivně provozuje, je to du-
chovní cesta, způsob bytí. Pro kaž-
dou komunitu je podstatný v  tom, 
že stimuluje tvorbu u mladých a na-
bízí jedinečnou zpětnou vazbu (po-
zitivně zdrcující – kdo nemá co říct, 
vytratí se). V Olomouci je dost talen-
tovaných lidí, kteří mimo jiné i skrze 
úspěchy na poli slam poetry mohou 
vykročit výše kariérně, publikačně, 
příkladem budiž zmíněný Honza 
Jílek. 
Netřeba zlehčovat přínos pro diváka 
– navzdory charakteru show o pení-
ze se jedná o  ryze intelektuální zá-
bavu, která rozšiřuje obzory a  smí-
chem prodlužuje život. Poezie tříbí 
pozornost vůči sobě, druhým i celé-
mu světu.

Kam by se měl do budoucna 
ubírat?
Kurz určují sami tvůrci a  taky di-
váci/porota, která definuje vítěze. 
I Bohdan Bláhovec, Jakub Foll, Honza 
Jílek nebo třeba Metoděj Constan-
tine a  BioMasha ze začátku jen tá-
pavě rozvíjeli svou představu o tom, 
co je pro ně slam, a dnes jsou to ▶  

Fenomén slam poetry
S duchovním otcem olomoucké slam poetry Bobem 
Hýskem o jejích začátcích, vývoji, o rozmanitých 
básnících a neslaboduchém humoru. S drobným po-
etickým překvapením na konci.
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napodobovaní šampioni. Český slam 
je plný smějících se bestií a jsem zvě-
dav, jestli jednoho dne dají diváci 
přednost syrovým vizím ostravské 
Zuzany Kantorové, varovným litani-
ím olomouckého Alexandra Dvořáka 
či psychedelické mytologii hradišť-
sko-olomouckého Viktora Hanačíka.
Pokud jde o vývoj formy, od letoška 
se snažím prosadit formát skupino-
vých soutěží (duo a více). Doufám, že 

to přitáhne ke slam poetry autory, 
kteří by si sami netroufali, protože 
nové krve je pořád potřeba. Slame-
ři vyhasínají, například pod vlivem 

zaměstnání a  tvůrčího vyhoření, je 
málo stálic a  hodně slamů. Nedá se 
vyloučit, že to vyústí ve větší muzikál-
nost a humornost produkce na úkor 
lyrické intimity či filozofičnosti zpo-
vědi, ale zase záleží na tom, kdo a jak 
se toho chopí. bh, foto petr palarčík

„Slameři vyhasínají, například pod vlivem  
zaměstnání a tvůrčího vyhoření, je málo stálic 
a hodně slamů.“

Slam může být předpřipravený i improvizovaný, ale pro publi-
kum je vždy záležitostí krátkého momentu. Rozhodli jsme se 
proto zprostředkovat několik takových momentů čtenářům. 
Položili jsme účastníkům regionálního kola i několika stálicím 
olomoucké scény otázku: 

Kdybyste měli možnost pouze na 
jeden slam v životě, jeden slam 

o deseti slovech, jak by zněl? 

10 slovy

Právě teď jsme tady všichni živí.
Zapamatujte si tento okamžik!
Jiří Juráň

Tohle není spam?
Slam?
Kecy!
K věci
Zúčastním se přeci!
Miky Marusjak

Snad
na
věky
věků
milující
svět,
nesmírná
chuť
na
oběd.
Daniel Kunz

Sypeš  se  mezi  prsty
v  pevném  obětí
r  o  z  l  ou  č  e  n  í .
Zua Švierčková

EPITAF
špinavé nechty
fuj
vodivé cesty,
smietky vrások
ach
sladký pach
Dorota Bachratá

Deset slov!
Bych zavěsil do vzduchu
A čekal na…
Odpověď
Tomáš Roztočil

Dřív než vydechne konstelace krásná jako požár sirén v blázinci.
Viktor Hanačík

Běžte do lesa, vezměte klacek a zapíchněte ho doprostřed pole.
Václav Zimmermann

Snídám okvětní plátky růže , Já zklamal jsem v roli muže.
Jacques Chabé

kdybych zapomněl mluvit,
budu rybou,
pstruhem
tam,
ve jménu druhu.
Honza Keller

Opona. Židle. Trám. 
Provaz.            Sám.
Rána.
Sláma.
Vzlyk.
Vztyk.
Nevzdám!
Bob Hýsek
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Už nějakou dobu můžete potkávat 
studenty i  zaměstnance filozofické 
fakulty v  šedé mikině s  logem olo-
moucké vysoké školy. Od letního 
semestru si budeme moci nazout 
univerzitní ponožky nebo třeba 
platit s koženou peněženkou s raž-
bou UP. 

Tím ale výčet nového zboží z ko-
lekce UNI | WEAR | CITY nekončí, 

v plánu jsou trička, další mikiny, zá-
pisník, dokonce i kravaty a nášivky. 
Připravovaná prodejna na Horním 
náměstí nabídne několik variant ob-
lečení, jehož prostřednictvím se bu-
dou se značkou moci identifikovat 
jak stylově výstřední, tak decentněj-
ší členové akademické obce. Důraz 
bude kladen na kvalitu, obalový de-
sign a přijatelnou cenu. ah

Obleč se s UP
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