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Slovo děkana
Přehnaný optimismus může být výrazem intelektuální slabosti a (sebe)uspokojení je
nevkusné. Za stejně nezdravé ovšem považuji setrvávání ve špatném rozmaru
a kritiku za každou cenu. Proč by se měl člověk radovat z toho, že je, v té či oné roli,
spojen s Univerzitou Palackého a naší fakultou?
Pro vnější pozorovatele jsou nejdůležitější výsledky v oblasti vzdělávání a vědy.
Výsledky UP jsou v řadě ohledů pozoruhodné a naše fakulta má na těchto úspěších
výrazný podíl, ať měříme vlivem napsaných knih, financemi či cenami, které
přicházejí i ze zahraničí. Raduji se také z narůstající veřejné angažovanosti:
univerzita se opakovaně ozývá, když nastane nějaká nepravost, a sahá k projektům
vtahujícím město i kraj ke spolupráci, bez níž se nikdo dlouhodobě neobejdeme.
Neuplyne snad jediný týden, aby si člověk nepovzdechl nad přístupem studentů ke
studiu, ale pak se objeví radostná kometa jménem AFO, kdy se musí každý činovník
fakulty dmout pýchou nad nápady, nasazením a vynalézavostí studentů, kteří – spolu
s kantory – neúnavně pumpují energii do srdce festivalu, jenž fakultu a univerzitu
v posledních letech proslavil po celém světě a přiměl nejednoho badatele navracet se
do Olomouce.
Navzdory občasným povzdechům o mezigenerační netoleranci mě rozveseluje
skutečnost ukazující, že situace je často odlišná. Mnoho studentů a začínajících
akademiků ctí a pomáhá nejstarší fakultní generaci a stejně tak mnozí akademici-pamětníci nezištně radí mladším badatelům a kantorům a studenti je milují.
Úvodní slovo již více příkladů nesnese, a tak sedím v kvetoucím parku, zapaluji si
dýmku a s potěchou na srdci se dívám nahoru, na hradby… na radostnou univerzitu.
Hezké jaro všem čtenářům Aspektu!
Jiří Lach
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Když senioří studují
S Naděždou Špatenkovou o Univerzitě třetího věku,
seniorech na Facebooku a boření mezigenerační propasti

Působíte jako vedoucí referent a metodik Univerzity
třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci,
téma stáří a vzdělávání seniorů ale není Vaším původním oborem. Jak jste se tedy dostala do této pozice a co
pro Vás znamená?
Už k samotné gerontagogice jsem se dostala v podstatě
omylem. Dlouhodobě jsem se zabývala především tématy
umírání a smrti a v době, kdy se na naší katedře řešilo, kdo
se bude věnovat disciplínám jako gerontologie a gerontagogika, se rozhodlo, že když se věnuji té smrti, mohla bych
„dělat i do seniorů“. Univerzita třetího věku se pro mě
stala citovou záležitostí. V současné době máme bezmála
1200 studentů a na celý ten moloch jsem jen já a jedna
studijní referentka. Zvládáme veškerou agendu, což se
nedá dělat jinak než se zaujetím. Mám naše studenty ráda,
oni mají rádi mě, my jsme se vlastně hledali, až jsme se
našli. To zaměření jsem skutečně původně vůbec neměla
v plánu, občas mám pocit, že mě do toho tak nějak nastrkal
osud. Kdybych si teď mohla vybrat, asi bych nejraději
psala kuchařky. Ale moje práce mě skutečně naplňuje.
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Naděžda Špatenková

Co vede seniory k tomu, aby se přihlásili do studia na U3V?
Naši studenti právě zjistili, že život zdaleka nekončí, že právě teď teprve mají čas
věnovat se sami sobě, rodině, zájmům, můžou si dodělat vzdělání, jezdit na výlety.
Jsou velmi aktivní a opravdu chtějí studovat, baví je to, mají vzornou docházku
a bez výjimky vám po každé hodině poskytnou feedback. Dělají to pro osobní
rozvoj, U3V není koncipovaná tak, aby vrátila seniory na pracovní trh. Někteří
studenti chodí na U3V relaxovat, protože se starají o nemohoucí rodiče nebo
nemocné partnery a je pro ně velmi důležité přijít někam, kde jsou opečováváni
a zároveň mohou rozšiřovat své kompetence.
Jak probíhá výuka a jak Vaši studenti zvládají například takovou zátěž,
jakou je zkouškové období?
Řídíme se harmonogramem akademického roku. Výuka na U3V probíhá jednou
za čtrnáct dní. Posluchačů je takové množství, že se musí dělit na sudý a lichý
týden. První rok tráví jakýmsi zorientováním se ve studentském životě, učí se
využívat knihovnu, elektronické zroje a v dalších dvou letech studují ve specializovaném běhu na jednotlivých fakultách. Po třech letech mají ukončeno, ale
většina rovnou nastoupí znovu a studuje jiný modul. Většinou v systému celoživotního vzdělávání zůstávají doživotně. Někteří věrní stále studují už od
počátku prvního modulu, tedy od roku 1986. Zkouškové období je pro ně těžké
a velmi stresové. Zodpovědnost a pocit, že musí předmět zakončit, je dalším
způsobem aktivizace. Píší testy nebo eseje, záleží na oboru, na přírodovědecké
fakultě mají i laboratoře.
Mají studenti z U3V možnost účastnit se výuky, která je mimo jejich studijní
plán?
Krom klasické výuky se naši posluchači mohou účastnit dalších aktivit, existuje
například forma mezigeneračního dialogu, společné výuky pro řádné denní
studenty a U3V. Senioři mohou přicházet do běžné výuky a účastnit se diskuze. Je
to zvláště obohacující v předmětech jako Psychologie životní cesty, Sociologie
rodiny, Problémy zdraví a nemoci nebo právě Gerontologie. Jak já mám ve svém
věku učit dvacetileté lidi o stárnutí a stáří?
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Mluvila jste o velké aktivitě Vašich studentů, čím se zabývají kromě chození
na přednášky?
Máme pro ně připravené různé programy zdravého životního stylu, nejoblíbenější
je nordic walking, dále terapii tancem, chodíme do posilovny, zapojili jsme se do
akcí SENSEN (Senzační senioři) a Senioři bez hranic, pojede se i na seniorskou
olympiádu do Prahy. Pořádáme také kreativní akce Přiveď si svého vnuka, kde
účastníci s vnoučaty vytvářejí společně umělecká dílka, chodí na exkurze a přednášky. Protože seniorům nevyhovovalo, že přes prázdniny neměli výuku,
uspořádali jsme letní školu. Když i to bylo málo, založili jsme i zimní školu.
Jezdíme ještě na výlety a odborné exkurze, třeba do hvězdárny. Prakticky vše, co
si vymyslíte, jsme schopní zařídit.
Jak jsou na tom studující senioři s počítačovou gramotností?
Vedeme je k tomu, aby používali počítače a elektronické zdroje, veškeré materiály
mají na webu, a dokonce jsme je už přesvědčili i o výhodách Facebooku, ke
kterému měli nejprve velmi negativní vztah. Když jsme začínali na U3V s počítačovými kurzy, vzpomínám si, že instrukce „uchopte myš” vzbuzovala u účastníků
fobii. Dnes už se to mění, někteří studenti mají i své vlastní iPady a opravdu dobře
s nimi fungují. Můj otec například dostal k Vánocům notebook a nejlépe ho
ovládání naučil můj malý syn. Je to úžasný způsob, jak překlenout mezigenerační
propast a vést mladé lidi a seniory ke spolupráci. Takto působí vzdělání celkově,
když chodí prarodič a vnouče do první třídy, mají si vždycky o čem popovídat –
o čem se měli bavit dřív?
Co je podle Vás pro posluchače ve studiu nejdůležitější?
Velmi důležitý je pro ně rituál výuky. Někdo přijde, přivítá je, dá jim prezenční
listinu, na konci se rozloučí. Snažíme se jim vycházet vstříc, jakkoliv to jen jde.
Máme každý den otevřenou kancelář, kam se mohou přijít zeptat na studijní
záležitosti, povykládat si. K dispozici je i poradenství, kde mohou řešit otázky
nemoci, úmrtí v rodině…

Jak se vyrovnáváte s tak závažnými tématy, kterými jste neustále obklopena?
Připadám Vám snad, že se hroutím a jsem v depresi? Myslím, že právě smrt dává
životu smysl, že teprve v konfrontaci s ní vnímáme, jak je potřeba si užívat. Při
setkávání s pozůstalými si vždy uvědomím, že někdy opravdu ztrácíme čas
řešením banalit. Jediné, co mě ubíjí, je byrokracie spojená s mou prací. Ale
studenti mě za tu námahu pokaždé odmění, trávit s nimi čas mě neuvěřitelně nabíjí
energií.
BH
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doc. Jan Stejskal

POLIDŠTĚNÍ
PEDAGOGA

Cesta k historii
Rozhodně jsem nechtěl být od útlého dětství historikem.
Jako úplně malý jsem se chtěl stát popelářem, fascinovalo
mě, jak se svobodně vozí na stupačkách popelářských
vozů a já zatím musím do školky. Později jsem chtěl být
archeologem a pak stavitelem. Gymnázium jsem končil na
sklonku komunismu, tehdy bylo možné podat pouze jednu
přihlášku. Bavila mě historie, fyzika, deskriptivní geometrie a staré stavby, chtěl jsem studovat rekonstrukci
památek na VUT. Stále si myslím, že by mi to velmi
vyhovovalo. Obor nakonec neotevřeli, na stavební fakultu
jsem jít nechtěl, takže mi ta historie tak nějak zbyla.
Dějepis mě ovšem zajímal už na základní škole. Strýc byl
kunsthistorik za komunismu odstavený na vedlejší kolej.
Měl obrovskou knihovnu, měl jsem tak možnost mnohé
přečíst. Jen rodiče se s volbou historie smířili až dávno
poté, co jsem dostudoval. Otec si přál, abych se věnoval
nějaké smysluplné technické disciplíně, a matka si
představovala medicínu, protože lékař se, dle jejích slov,
uživí za jakéhokoliv režimu.
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Studium v půli devadesátých let
V roce 1993–4 jsem studoval na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Spolužáci Poláci, Chorvati i Rusové měli načteny klíčové publikace západních autorů
přeložené do jejich jazyků, my nic, o originálních vydáních chybějících v našich
knihovnách nemluvě. Takovou nepochopitelnou intelektuální izolaci komunistům nelze odpustit. Při diskuzi v seminářích jsme tak na počátku studií seděli tiše,
tvářili se nenápadně. Styděli jsme se za neznalost těchto základů a po večerech to
v knihovnách doháněli. Pak přišla změna, naráz u nás bylo dostupné vše. Někdy
jsme zde četli dříve práci reagující na historiografický směr jí předcházející.
Žádný vývoj typu akce – reakce – akce – reakce, ale pel-mel. Možná se mnozí
historici nezorientovali dodnes.
Příprava na zkoušky
Nikdy jsem je nebral fatálně, ale leckdy mě u zkoušky potrápili. Uvědomuji si, co
vyučující může zcela nevědomky studentům způsobit. I vyučující jsou jen (občas
chybující) lidé. Na jednu těžší zkoušku jsem se chystal nesmírně pečlivě několik
týdnů. Spolužačka mě před ní požádala, ať jí rychle povím alespoň základní
poznatky. Neuměla nic. Tehdy jsem měl za to, že nemá šanci. Obstáli jsme oba
dva, ona s jedničkou, já s dvojkou. Dodnes to beru jako příkoří. Trochu jsem se se
zkoušejícím přel, zatímco spolužačka povrchně proklouzla.
Co jsem si odnesl ve vztahu ke zkouškám? Důležitá je vůle. Když člověk něco
chce a je schopen pro to něco udělat, nemůže být nic, co by mu zabránilo. Připraveného studenta nemůže učitel přemoci, to by byl skandál. Základní problém
vidím v tom, že studenti většinou zas tak moc nechtějí.
O zálibách a radostech
Při vedení katedry, které mi připadlo v současnosti, mi moc času bohužel nezbývá.
Rád čtu a překládám, lyžuji, v létě sjíždím řeky, divokou jarní vodu jsem již dávno
opustil. Snažím se věnovat přátelům – některé mám od dětství. Velmi mě baví můj
osmiletý syn. Chytá hmyz a pozoruje ho pod mikroskopem, nejčastěji pavouky. Je
také nadaný na počty, dědeček má konečně naději, že by se přece jen mohlo
podařit mít technika.
AH
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OTEC A SYN
Z FAKULTY
S Josefem a Ondřejem Bláhovými nejenom o minulosti či
jejich souběžném působení na fakultě, ale i o přínosu rodinné
večerní školy anebo výhodách působení v jazzové kapele.

O – Vystudoval jste na UP bohemistiku, působíte na stejné fakultě jako Váš
otec. Co vás přimělo k tomu, že jste se rozhodl zůstat na své alma mater?
Nabídli mi to moji profesoři M. Komárek a J. Kořenský. Rád jsem zůstal a po těch
letech vidím čím dál víc, jaké výhody má práce vysokoškolského učitele. Jste
jednou nohou v teorii a jednou nohou v praxi. Díky tomu, že učím, jsem nucen si
průběžně uspořádávat v hlavě poznatky ze svého oboru. Navíc snad nemine
týden, kdy by mě nějaký student otázkou nebo váháním neinspiroval k něčemu, co
bych pak mohl zúročit v odborné práci.
J – Vy jste s Olomoucí spjat poměrně hodně. V 70. letech jste vedl vykopávky
na staveništi bývalého Prioru, kvůli nimž jste tehdy dostal dokonce výpověď
z práce. Uvažoval jste někdy o tom, že se usadíte v jiném městě?
Vypadalo to tehdy nevalně. Uvažte: po té tehdejší okamžité výpovědi jsem
poslechl dobré rady přátel a ihned navštívil Odbor pracovních sil na tehdejším
Okresním národním výboru, abych se hlásil jako nezaměstnaný. Na jaký obor prý
máte vzdělání? Archeolog? Soudružka listovala v šupleti a pak mi sdělila, že na
celém okrese žádné takové volné místo nemají. A tak jsem krátce poté nastoupil
jako dělník do Ústavu sér a očkovacích látek. Soudruzi však po mně šli! Po
čtyřech dnech už na ONV kontrolovali, zda mne lze stíhat ještě za „příživu”.

Jaký je Váš vztah k hanácké metropoli?
J: Pocházím z Českomoravské vysočiny, na téma jejího osídlení jsem vypracoval
diplomovou práci a také jsem tam chtěl pracovat v některém z muzeí. V době
normalizačního rozpuku na počátku 70. let jsem strávil necelé čtyři roky v muzeu
v Kroměříži a byl čtyřikrát neúspěšně ideologicky prověřován – zásadní totiž byla
otázka mého poměru ke „vstupu vojsk” – a shledán nepoučitelným. Tehdy jsem
rád uvítal nabídku olomouckých památkářů, abych u nich přijal místo a hned
kopal pod pozdějším Priorem. Co si myslím o vstupu vojsk, je nezajímalo.
O: Mám Olomouc rád a je dobře, že to není metropole jenom hanácká, ale šířeji
kulturní. Z mého bytu je to pět minut chůze do skvěle zásobené Vědecké knihovny, deset minut do divadla, čtvrt hodiny na Filozofickou fakultu. Krásy tohoto
města všichni vidíme. Je tu větší klid na práci než třeba v Praze, kde vás rozptyluje
ten tzv. velký svět. V Olomouci je v noci ticho, slyšíte, jak někde v zahradě
zaštěkal pes, v zimě občas ucítíte i v centru města kouř z něčích kamen a potkáváte
tu pořád tytéž lidi. Nedovedu si pro sebe představit lepší „kontext“.
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J – Kdy jste začal pracovat na univerzitě?
V r. 1992 jsem nastoupil jako odborný asistent na, mým přítelem prof. Milanem
Tognerem znovuobnovenou, Katedru dějin umění FF UP.
O – Lákalo vás někdy také studium archeologie?
Za těch dvacet let strávených u rodičů jsem mimoděk absolvoval takovou večerní
univerzitu archeologie a kulturní historie. Ale už jako kluk jsem věděl, že je zdravé, když se další generace zařídí po svém. Musím však říct, že mě otcova profese
dost ovlivnila. Hlavně v tom, že jsem na příkladu jeho práce viděl všechny výhody
komplexního interdisciplinárního přístupu ke zkoumaným kulturním fenoménům. Tu pravou konsilienci věd, jak o ní píše otcův oblíbený Edward O. Wilson.
Potkáváte se během týdne na fakultě?
J: Spíše vzácně, setkáváme se totiž vcelku pravidelně v rodinném kruhu a zde se
také vzájemně svěřujeme s aktuálními odbornými věcmi. Mnoho užitečného i pro
svoji práci jsem se od Ondřeje v posledních letech dověděl.
O: Přímo v budovách ne. Ale občas se potkáváme někde poblíž kostela Panny
Marie Sněžné, když spěcháme opačnými směry.
Stýkají se nějakým způsobem Vaše profesní zájmy?
J: Pokud mne se týče, rád syna poslouchám, neboť rád přesahuji svůj obor. Zajímá
mne problém kulturních proměn v dávnější minulosti, zejména nakolik tyto
korelují se změnami či střídáním etnik. Do hry zde pochopitelně vstupují otázky
jazykových substrátů. Například jakou část svého kulturního dědictví stačili
Germáni na Olomoucku předat příchozím Slovanům? Lingvistika a etymologie
(další můj zájem) v tomto směru leccos naznačuje a ukazuje se, že leckterá
Ondřejova stanoviska jsou velmi užitečná, až objasňující. V neposlední řadě
ovšem rovněž korigují některé moje divočejší nápady.
O: Určitě ano. Archeolog i lingvista sledují a osvětlují různé aspekty každodenního života lidí, ale každý jinými prostředky. Archeolog opatrně odkrývá
zeminu, aby dospěl k zachovaným prvkům hmotné kultury a udělal si představu

Ondřej a Josef Bláhovi

o lidech, kteří tu kdysi žili. Lingvista neméně opatrně prostupuje vrstvami textu,
aby poznal, jak funguje klíčový kulturní fenomén, totiž jazyk jako nástroj myšlení
a dorozumění. A z jazyka opět abstrahuje představu o lidech, kteří jej užívali nebo
užívají. To, že otce zajímá spíš ta vzdálenější historie, kdežto mě spíš ta bližší, i ta
„současná a budoucí historie“, je vlastně jen detail.
16—17

Oba máte blízko k umění…
J: Jako archeologa mne zpočátku zajímal slohový a stylový vývoj projevující se
v tzv. hmotné kultuře. Proč má každá kultura svoje ornamenty na keramice? Proč
je repertoár výzdobných motivů charakterizujících kulturu povětšinou tak úzký?
Přednášení studentům o „starém” umění mne nutí rok po roce tyto i jiné záhady
vždy znovu promýšlet. Samozřejmě, v minulosti neustále šlo o identitu a zachování existence určité komunity, respektive nositelů kultury. Konfrontace
s dneš-kem je z tohoto pohledu zdrcující. Od svých sedmi let hraji na housle, od
dvanácti na klarinet, který mi pak umožnil snadný přechod k saxofonu ladění
soprán, alt a tenor. V dětství jsem hrál ve školních orchestrech, za studií v řadě
dixielandových kapel, na vojně v taneční skupině, zde v Olomouci pak hned
s Olomouckým dixielandem a Free Jazz Triem současně. Hudba mne mnohdy
i zachraňovala…
O: Mám velice rád vážnou hudbu, hlavně tu českou barokní, úplně mě okouzlil
Jan Dismas Zelenka. Z těch nečeských a nebarokních skladatelů mám nejradši
Sergeje Prokofjeva. Přiženil jsem se do Moravské filharmonie, ale to neznamená,
že by náš byt neduněl také hudbou The Who, Rolling Stones nebo Led Zeppelin.
Líbí se mi i obrazy, třeba ty od Jaroslava Šerých nebo Mikuláše Medka. S manželkou chodíme rádi do divadla, v Olomouci i v Brně je vynikající balet.
J – Přemýšlel jste někdy o dráze profesionálního hudebníka?
Nikdy jsem se jím stát nechtěl, práce v oboru byla vždy na prvním místě, a tak
jsem rád zůstal tím, jemuž se v socialistické hatmatilce říkalo lidový hudebník.
Navíc jsem vzhledem k zaměření Free Jazz Tria, s nímž už čtyřicet let hraji, dávno
zjistil, že ZDE je svoboda. Jako hudební profesionál bych se, marná sláva, musel
přizpůsobovat, dělat kompromisy…
Co je předmětem Vašeho současného výzkumu?
J: Mám neuvěřitelné resty, současně vím, že na detaily už není čas. Rád bych šel ke
kořenům Olomouce a jejího mimořádného postavení ve středověku a ještě
i v raném novověku. Nejde o žádné lokální téma, nýbrž o obecněji aplikovatelnou
metodu dobrat se čehosi, čím je tázání po „arché“ pro řecké filosofy. Zde ovšem

v osidlovacím procesu, v zakládání sídlišť, zejména těch s nadregionálním významem. Zajímavý poznatek: půdorysná geneze středověkého města Olomouce je
neskonale komplikovanější a daleko starší, než je tomu u půdorysné osnovy
Říma.
O: Současná čeština, její nedávná minulost a také její budoucnost – to všechno
spolu těsně souvisí. Zajímá mě hlavně to, jak se momentální stav české společnosti, její hodnotový systém a její komunikativní potřeby odrážejí v jazyce,
zejména v tom spisovném. A jak na podněty zvnějšku odpovídá systém jazyka,
který se řídí vlastními pravidly. Připravil jsem na toto téma v poslední době dva
projekty. Na jednom by se měli podílet i němečtí a polští kolegové. A i kdyby něco
z toho nevyšlo, pořád budu mít průkazku do knihovny. Je velkou výhodou mého
oboru, že k bádání opravdu, ale opravdu nezbytně potřebujete jen tu průkazku.
RJ
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PONAUČENÍ
ZE ZAHRANIČÍ
Magdalena Stárková je absolventkou anglistiky
a judaistiky, v současné době je studentkou
doktorského programu germanistiky,
kde se specializuje na judaistická témata.
V rámci svého studia působila na dvou
zahraničních univerzitách a podělila se s námi
o názor na rozdíl mezi nimi a UP.

Na kterých zahraničních univerzitách jsi měla možnost
získat zkušenosti?
V bakalářském programu jsem studovala na katedře judaistiky
v Budapešti a později na germanistice v Curychu, kde jsem
byla na asistentské pozici. V tu dobu pro mě neměli místo
v doktorském studiu.
Jak ses na tyto pobyty dostala?
Do Budapešti klasicky přes Erasmus a do Curychu z vlastní
iniciativy, bez přispění školy. Vyhledala jsem si na internetu,
jaké jsou možnosti, podala přihlášku a odjela.

Magdalena Stárková
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Jaký je rozdíl mezi studiem v Olomouci a v zahraničí?
Hlavně je rozdíl v množství četby, v zahraničí jí vyžadují mnohem víc, nejen primární, ale i sekundární literaturu. Čte se několik knížek za týden a příprava musí
být z hodiny na hodinu. Důležitá je taky aktivita, ta se reálně odrazí v závěrečném
hodnocení. Může se stát, že když při seminářích nekomunikuješ s učitelem a nepřispíváš do debaty, předmět nezakončíš. Klade se důraz na to, aby studenti psali
eseje, vyjadřovali vlastní názory a ptali se, na což, na rozdíl od Američanů
a ostatních, Češi a Slováci nejsou tolik zvyklí. Třeba Američani odpoví na
cokoliv, i když o tématu nic neví, zkusí to, hádají se, protože jsou k tomu stylu
učení vedeni. A učitelé jsou tím pádem motivovanější a nadšenější, tady mi občas
kolegové připadají rezignovaní.
Co si myslíš, že je příčinou?
V českém školství je chybování pořád určité stigma, studenti se bojí odpovídat,
aby neřekli nesmysl. Bojí se zeptat, aby to nebyla hloupá otázka a oni nevypadali
špatně. I já se pořád ještě při pokládání dotazů na konferencích trochu bojím,
přitom už mám za sebou zkušenost ze zahraničí. Podle mě to není jen chyba ve
školství, takový strach začíná už v rodině.
Je podle tebe Univerzita Palackého v něčem specifická?
Když se dobře sejdou lidi, vládne tu mezi všemi rovnostářství, na vysoké škole se
uzavírají kontakty, vznikají přátelství, učitel si jde klidně se studenty sednout po
škole na pivo a nepovažuje se to za nic divného. Tohle bylo na zahraničních
univerzitách, kde jsem pobývala, nemyslitelné, zeď mezi studentem a učitelem je
tam skoro nepřekonatelná.
Čím tě pobyt v zahraničí obohatil?
V jiném prostředí uvidíš nejen to, co je doma na dvorku. Ale to vůbec není kritika
české kultury nebo olomoucké univerzity. Zažiješ jiné lidi, jiné zvyky, jiný styl
života. Cizinec u nás je na tom určitě stejně.

Máš do budoucna v plánu znovu vycestovat?
V rámci doktorského studia musím samozřejmě vyjet na stáž. Doufám, že se mi
s mým zaměřením podaří vyjet do Izraele.
BH
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Máš za sebou zkušenosti v několika reklamních agenturách na pozici copywritera. Před tím jsi působil na
Musicserver.cz. Co tě odvedlo od hudební žurnalistiky
k reklamě?
Totéž, co mě k ní přivedlo. Nepotlačitelná chuť psát. Už na
střední jsem věděl, že tím chci trávit maximum času, za nic
jiného mě tam, tuším, ani moc nechválili. A jedinou relevantní
možnost psát pro obživu jsem viděl v žurnalistice. O povolání
reklamního textaře, které mi začalo znít přitažlivěji než povolání novináře, jsem se dozvěděl až někdy po přijímačkách, a to
už se na mě upínaly nadějné zraky rodiny. Zdrhnout ze školy
k reklamě nebylo zrovna přijatelné, tudíž jsem se o to snažil
tajně. A hlavně marně. Ale protože jsem si v tu dobu reklamu
idealizoval stejně jako žurnalistiku na gymnáziu, vyloženě
o ní snil, nějakým zvláštním způsobem se mi nakonec zadařilo.
Je podle tebe práce copywritera spíše o zkušenosti nebo
o talentu?
Je to asi jako s herectvím. Když chceš významnější roli, musíš
se naučit techniku, otrkat se a taky být trpělivý, než někdo
uzná, že zasloužíš šanci ukázat se. A ničeho z toho se možná
nedočkáš, když tam není to něco navíc, kvůli čemu si tě vyberou a nechají. To, co se naučit nedá. Ať už to je talent nebo
nadšení... nebo ochota přeblafnout šéfovi, muhehe, za to
pardon.
Může se i kreativní práce jako ta tvá stát po čase rutinou?
Upřímně, ona ta reklama zase není taková bašta kreativity, jak
se zdá z filmů. Stačí se podívat na billboardy u dálnic a je
zřejmé, že si kreativcovo umělecké JÁ zase tolik nezalétalo.
Pořád je to jenom práce, kde podléháte přání toho, kdo platí,
a toho vaše tvůrčí ambice nezajímají. Zajímá ho jeho logo,
jeho produkt, jeho pověst, jeho peníze. Což musíš respektovat.

ABSOLVENT

Radek Antl
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Stejně jako pracovní dobu, po kterou jsi mu k dispozici. Pracovní postupy, které
jsou pro něj čitelné. Pracovní návyky, které z toho všeho vzejdou. Takže, jakkoli
se snažíš dělat to pokaždé jinak než předtím, po tom onom čase zjistíš, že to v principu děláš čím dál tím víc stejně.
Od letošního roku působíš na serveru ČiliChili. Je to odlišné od tvých
předchozích zaměstnání?
ČiliChili nechápu jako práci a doufám, že nikdy nebudu. Jsem tam externě, čistě
pro potěchu. V tom to odlišné je, vyjma Musicserveru, kde to bylo stejně super.
Píšu si co chci, kdy chci, kdykoli můžu odejít a finančně to možná ani nepocítím.
Absolutní svoboda. Luxus, kterého si kmenoví redaktoři Čili možná moc neužijí.
Ti tam snad sedí od rána do večera a tlačí frky, dnes a denně. Celé to totiž dělá
dojem, že to je čistě pro potěchu i v jejich případě. V tom mají můj veškerý
respekt, to bych asi nedal.
ČiliChili prvopohledově působí jako zábavní, nevážný server, ve tvých
článcích se ale občas mihne i vážnější myšlenka. Je to záměrné?
Díky! Zamiloval jsem se do humoru britských stand-up komediantů, jako je
Dylan Moran, Ricky Gervais a další, jejichž vtipy mívají základ v seriózních
tématech. Člověk to poslouchá, řeže se a najednou si uvědomí, že to, co ten
chlápek říká, je vlastně velká pravda. Tohle bych jednou rád uměl taky a asi se o to
podvědomě snažím. Říct lidem něco, co je pobaví a zároveň je přiměje chytit se za
nos. Zamyslet se, jestli se právě nesmějí sami sobě.
Máš v současnosti hned několik zaměření: psaní pro rádio, internetový
magazín a reklamu. Vyhovuje ti dělit svou práci na tyto segmenty, nebo se
v budoucnu chceš na některý z nich soustředit víc?
Neupínat se na jednu věc je pro mě jeden z pilířů tvůrčího štěstí. Když se ti zrovna
třeba nedaří v práci, lidi dají deset tisíc lajků na ČiliChili. A když nedají, slyšíš na
baru z Rádia 1 reklamu, kterou jsi ty napsala a oni ji hezky natočili. Když ani to,
napíšeš si něco do šuplíku. Nebo ten šuplík vysypeš a ten lajk ti dá kamarád na
Facebooku. A teď si vezmi, že bys měla jenom tu práci, kde se ti zrovna nevede.

Pomohla ti v praxi nějak zkušenost z univerzitních projektů
typu Helena v krabici nebo AFO?
Vždycky se mi jedna zkušenost
nabalila na druhou. Nebýt Heleny,
nepřijde psaní pro AFO. Nepřijít
psaní pro AFO, možná nepřijde
reklamní textařina. A hlavně, nenaučil jsem se tím málo. Studentům
žurnalistiky, co si linkují kariéru
novináře a zároveň opovrhují něčím jako Helena v krabici nerozumím. Kde jinde se to naučit než
u projektů tohoto typu? Kde ti
zařídí rozhovor s Danem Bártou a ještě nabídnou pochopení pro začátečníka?
Navíc to byla děsná legra. Třeba rozhovor s prodavačkou v sexshopu už mi z hlavy
nikdo nevymaže. Naštěstí. Takže doporučuju.
Na co ze studií v Olomouci vzpomínáš nejraději?
Na lidi. Na všechny ty lidi. Na spolužáky, co drželi basu. Na obsluhu z Black
Stuffu, co držela místa. Na spolubydlící z Neředína a Dobrovského, co drželi mě.
Na kapelu Beeline, kterou jsem se snažil držet já. Dneska z nich jsou super
projekty Nylon Jail a Narcotic Fields a já to mohl sledovat od začátku. Na
Richarda Pogodu. Na platonické lásky, celoživotní přátelství... a vlastně i na
kantory, jakkoli jsme nikdy nepropukli ve vzájemnou lásku. Ti všichni to se mnou
vydrželi, to teda smekám. A zdravím. Ahoj, lidi, stýká se mi.
BH
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TIP NA LÉTO
Kdyby se všechna zmiňovaná místa zaznamenala
na mapu tečkami a spojila linkami, byla by
apeninská bota počmrkaná skoro křížem krážem.
S docentem Jiřím Špičkou z katedry romanistiky
o tom, co vše skýtá Itálie.

Fotografie k článku doc. Jiří Špička.
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Moře, hory, památky? Šlo by to za jeden den.
Předhůří Apenin, pěkná historická města, třeba Macerata,
a prakticky na Palmové riviéře, to nabízí středoitalský region
Marche. Vzdálenost vzdušnou čarou od kopců nad 2000 m
n. m. na pláž může být asi šedesát kilometrů, to není nic, co by
se nedalo zvládnout za 24 hodin.
Před dvěma lety jsem od rozbřesku až po západ slunce projezdil Toskánsko. Je plné památek a míst s bohatou historií, ale
dopravní obslužnost pokulhává. Abych se dostal do malinkých městeček nebo na samotu, kde stojí zajímavý kostelík,
naplánoval jsem cestu dopředu a uskutečnil ji s půjčeným
autem.
Už v devadesátých letech jsem měl pocit,
že autostop není moc normální.
Jako student jsem takto několikrát cestoval a již tehdy byla éra
autostopu dávno pryč. Vždy jsem se dostal na požadované
místo, jenže s obtížemi, někdy čekání trvalo opravdu dlouho.
Myslím, že dnes by Italové stopaře vzali možná na krátké
vzdálenosti. Nebo tam, kde je známo, že je veřejná doprava
mizerná. Když dojedete na konečnou, potřebujete se dostat
deset kilometrů na slavné archeologické naleziště a stoupnete
si k cestě, řidičům nejspíš dojde, o co vám jde.
Jednou jsem byl s rodiči na dovolené v Gatteu, odkud jsem se
stopem vydal do Ravenny a do Rimini, poměrně megalomanská výprava. Povedlo se to, i když návrat se dost protáhl.
Hrozilo, že zůstanu na silnici trčet přes noc. Naštěstí mi
zastavily nějaké dvě paní. Asi měly pocit, že umírám, koupily
mi svačinu a zavezly mě až k ubytování.
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Řím, bod mezi dvěma mentalitami.
Hlavní město má takovou zvláštní atmosféru na hranici mezi racionálnější
a evropštější severní částí a silně středomořskou jižní částí Itálie. Je úžasné na něm
pozorovat prolnutí všech epoch. Zvolíte si, na co máte zrovna chuť: můžete
navštívit antické památky, baroko, gotické tvrze, čtvrti v historizujících stylech
konce 19. a začátku 20. století. Chcete-li mít klid, uchýlíte se do parku. A moře je
koneckonců poblíž, městskou dopravou za čtyřicet minut.
Proč za každou cenu leštit zábradlí, když se stejně ohmatá.
Stereotypy z něčeho vznikají, většinou mají pravdivé jádro. Nevidím to po svých
zkušenostech tak ostře jako většina Čechů. Zdá se mi, že zažitá představa se týká
spíš jihu, v Neapoli by to byl stereotyp na druhou. Pokud jde o dopravu, semafory
jsou sekundární záležitostí nezakotvenou v předpisech. Naproti tomu ve Veroně
nebo v Mestre působí mentalita podobná té středoevropské. Obecně lze říci, že
Italové jsou temperamentnější, proto i hlučnější. A nepořádek… Při srovnání
Milána s Neapolí máte dojem, že se jedná o dvě úplně rozdílné civilizace.
Italové nemají smysl pro systém, důležitost přikládají empirii. Proč něco
donekonečna leštit, když se to stejně ohmatá. V Německu by to udělali z principu.
Italové naproti tomu neuznávají principy, ale empirii. Nedělají nepořádek za
každou cenu, a ani se nehoní za přemrštěnou čistotou. Pořádek dodržují jen tam,
kde je funkční.
Výrostci se skútry si při výstupu cestujících vyhlíželi holky.
Za studií jsem pracoval v realitní kanceláři pronajímající apartmány turistům na
Garganu. Tou dobou tam trávilo dovolenou velké množství Čechů. Vždy v sobotu
dopoledne přijížděl autobus, italští výrostci seřazeni na skútrech čekali, sledovali
vystupující holky a pak si je rozebrali. Po týdnu při odjezdu probíhalo loučení
a sliby „budeme si psát“, za chvíli dorazil další turnus a vše se opakovalo. Je to
naplnění stereotypu, to ano, ale specifické prostředí pláže a letovisek k něčemu
takovému vybízí.

V přeložených průvodcích
chybí česká kultura.
Velice nelibě nesu zvyk, který u nás v posledních letech zakořenil. Téměř všechny
příručky na cesty vydané česky jsou přeloženy z angličtiny, zaměřené na anglofonní
publikum. Dozvím se, kterou sýrárnu navštívil Jefferson, kde bydlel Shelley, kam chodil
na večeři Byron… Co je mi, s prominutím,
do toho. V cizích průvodcích nenajdeme
žádná fakta o vazbách na českou kulturu,
čímž se přerušuje vzájemnost mezi oběma
zeměmi.
Přemýšlel jsem o projektu literárního průvodce. Na webu by mapoval nám kulturně
blízké státy jako Německo, Rakousko, Itálii,
Francii, možná Anglii. Po rozkliknutí italského města by se objevily například úryvky
z cestopisů od Čapka, Miloty Zdirada Poláka
a dalších. Následovaly by informace typu
v tomto domě žil ten, zde je pohřben onen.
Češi cestující do Itálie by tak získali rychlý
přehled o propojení českých a italských
dějin.
AH
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Sklizeň
Domovem v jazyce –
České čtení Paula Celana
Radek Malý
Periplum, 2012
Paul Celan (vlastním jménem Paul Antschel) 1920, Černovice–1970, Paříž. Paul
Celan není básníkem v českém prostředí
neznámým. Náročnost jeho poezie však
zbrzdila recepci jeho díla v Československu a první a dosud jediný český knižní
výbor ze Celanových básní mohl v překladech Ludvíka Kundery vyjít až roku 1986.
Publikace Domovem v jazyce. České čtení
Paula Celana předestírá a analyzuje některá zásadní témata, s nimiž se Celan
vyrovnával celý svůj život: ztrátu vlasti,
ztrátu svých nejbližších v holokaustu a
opakované, ač stále znovu marné pokusy
o nalezení nového domova. Toto drama se
u Celana odehrává v poezii psané německy
– básníkovou mateřštinou, která zároveň
byla jazykem vrahů jeho matky.

Naprej! – Česká sportovní
architektura 1567–2012
(ed.) Rostislav Švácha a kol.

Věřejná ekonomika
Současnost a perspektiva
Richard Pospíšil

Prostor, 2012

Professional Publishing, 2013

Kniha se zabývá architekturou, která od
16. do 21. století sloužila a slouží sportovním a tělovýchovným aktivitám v českých
zemích. Představuje první dílo tohoto
druhu z rukou českých historiků architektury. Dívá se na sport jako na důležitou
lidskou aktivitu, jejíž obsah se v průběhu
dějin měnil. Z výcviku a zábavy aristokracie se v moderní době sport vyvinul ve
formu boje za národní emancipaci a za
občanské svobody, v masovou podívanou,
v nástroj státní reprezentace, v prostředek
kontroly nad volným časem obyvatel i ve
formu jejich nejprivátnější relaxace. Všem
těmto funkcím sportu dovedla dobře posloužit i architektura. Měnila se s vývojem
sportu a dávala jeho aktivitám tvář podle
svých vlastních technických a stylových
proměn. Mezi 60 vynikajícími stavbami
pro sport a tělovýchovu nalezne čtenář
míčovny, jízdárny, plovárny, střelnice a loděnice, tělocvičny Sokolů a turnerů, rozhledny a turistické chaty, stadiony, golfová
hřiště, cyklostezky i fitcentra.

Veřejná ekonomika se dotýká každého
z nás. Prochází v posledních letech významnými změnami s nemalými dopady
na domácnosti, firmy, samosprávné celky
i stát samotný. Je ovlivněna hospodářskými cykly a zatížena důsledky často podivných politických rozhodnutí, které jsou
zdrojem překotných a krátkodobých řešení. Kniha analyzuje současné tendence
veřejné ekonomiky, přináší mnoho velmi
zajímavých informací ve vztahu ČR a Evropské unie. Zdůrazňuje, že klíčem ke zlepšení systému veřejných financí je stimulace
ekonomiky k investicím, podpora hospodářského růstu, úspory v neproduktivní
spotřebě, snížení korupce, stabilita v oblasti správy daní a revize mandatorních
výdajů. Je určena nejen studentům, ale
i myslícím ekonomům a správcům veřejných rozpočtů.
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StuArt
Jsme studenti KDU FF UP, kteří
se rozhodli prostřednictvím
Spolku StuArt ovlivňovat
studijní a kulturní život jak na
domovské Katedře dějin umění,
tak v celém Uměleckém centru
UP a ve spolupráci s kulturními
institucemi, sdruženími a dalšími studentskými organizacemi i v celém našem městě.
Toho chceme dosáhnout prostřednictvím pořádání výstav,
přednášek, besed, konferencí,
společenských akcí nebo odborných kulturních stáží.
Uvědomujeme si odpovědnost
za kulturní dědictví Olomouce,
které chceme chránit a v budoucnu pomáhat při jeho
pozvednutí.

Kulturní tip
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Tip na výlet

NA VRCHOLKU V DÁLI
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S prodlužujícími se večery lze potkat v olomouckých parcích
čím dál více skupinek lidí posedávajících na dekách. Mimo
město pak jezdí Olomoučané trávit sklonky dne nejčastěji na
Svatý Kopeček. Nicméně stejně působivý pohled z výše na
olomoucké panorama se nabízí také z Hradiska ve Velkém
Týnci.
Navíc právě zde budete stranou zástupu výletníků a rodinek
s dětmi mířícími do zoo či k poutní bazilice. Ono vůbec místo
celé působí dojmem, jako by se ve vsi ocitlo náhodou, jenom
tak mimochodem. A stejně tak náhodně můžete odbočit
z hlavní cesty, jež půlí týneckou zástavbu rodinných domků,
a vydat se pozvolně stoupající kozí stezkou…
Na bezmála tři sta metrů vysokém návrší se tyčí, coby památník obětem světových válek, kamenná mohyla navržená významným pražským architektem, ing. Františkem Kolářem.
Z ní jde dohlédnout severozápadním směrem krajské město
spolu s Velkým Týncem i Vsiskem jako na dlani. Obstoupen je
pak památník sadem okrasných dřevin, jenž zmírňuje příležitostné poryvy větru a ze kterého lze v dáli spatřit špičky věží
poutního chrámu v Dubu nad Moravou.
Z Olomouce se můžete do Velkého Týnce vydat například na
kole podél řeky Bystřice po Jantarové stezce č. 5. Cesta vám
nezabere více než půl hodiny. Autobus tímto směrem vyjíždí
vždy několikrát do hodiny z autobusového nádraží.
RJ
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Granty
__________________________________________________________________________
Vyhlašovatel
Výzva
Uzávěrka
__________________________________________________________________________
Norské fondy a fondy EHP

Program spolupráce škol a stipendia
květen 2014
www.dzs.cz
__________________________________________________________________________
Evropská komise

Horizont 2020
průběžně
www.h2020.cz
dle zaměření
__________________________________________________________________________
Vzdělávací nadace Jana Husa
Stipendium Husovy Nadace
30.6.2014
__________________________________________________________________________
Olomoucký kraj

Finanční příspěvky do 25 tis.
15.5.2014
www.kr-olomoucky.cz
__________________________________________________________________________
Evropská komise
EACEA

Podpora mobility a společných
15.5.2014
studijních programů (EU, Austrálie,
Japonsko a Korejská republika)
https://eacea.ec.europa.eu
__________________________________________________________________________
Visegrad Fund

Malé granty
1.6.2014
http://visegradfund.org/
__________________________________________________________________________
AKTION
Česká republika-Rakousko

Sommerkollegs
30.4.2014
Návrhy projektů
15.9.2014
www.dzs.cz
__________________________________________________________________________

Caoimhin

Kevin

Thug mi an oidhche raoir, mo ghràidh,
le mo làmh air do chìoch,
's do bhlas làn nam chiall.

Minulou noc jsem strávil, lásko,
s dlaní na tvém ňadru
plný toho, jak chutnáš.

Sa mhadainn bha mo ghàirdean
mar ghneiss air a chnàmhadh;
leis a' chamhanaich
thòisich e a' sgàineadh.

K ránu mi ruka
ztuhla jako rula,
s úsvitem
začala erodovat.

Ach chan eil spèis agad 'son Caoimhin
bheannaichte, ga cheusadh fhèin
's shad thu mi
on leabaidh
gus am buaireadh a mharbhadh.

Avšak tys nedbala oběti svatého
Kevina, jenž se pro tebe ukřižoval,
a vyhodilas mě
z postele,
abys zabránila pokušení.

Kevin
I spent last night, my love,
with my hand on your breast,
and your taste full in my mind.
In the morning my arm was
petrified to gneiss
with the dawn
it started to erode.
But you have no regard for Kevin
the blessed, crucifying himself
and you threw me
out of bed
to kill temptation.

Peter Mackay je skotský básník z ostrova Lewis, působil v jako reportér a producent v BBC a v současné době vyučuje na univerzitě St Andrews. Olomouc
navštívil v březnu a spolu s dvěma dalšími básníky Ianem Stephenem a Alexanderem Hutchisonem vedl workshop překladu poezie. Báseň Kevin ze sbírky From
Another Island byla napsána ve skotské gaelštině i v angličtině a do češtiny ji
přeložila studentka anglistiky Lada Smejkalová s přispěním překladatele Boba
Hýska.
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