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Do světa za poznáním
Neprofesionální umění
Parfém a kulturní historie –
překvapivá symbióza
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editorial

Celý svět
před nimi!

ku, a následně se k zemi toho jazyka přilípla na desetiletí. A s obdivem myslím na tichou Andreu, o níž
jsem ještě donedávna netušila, že už třináct let patří
Londýnu. Další ročníky už se pestřily výjezdy nejrůznějšího druhu. První káháčské au pair, odvážný, neboť
jazykově jen chatrně podložený výjezd za diplomovými karmelitány a jezuity do Říma, badatelská i lidská dobrodružství ve Lvově u pověstného haličského
vlastence pana Topinky. A téměř zfilmování hodné
výjezdy dobrodruhů, romantiků i kamikadze: Amerika, Afrika, Austrálie, Blízký Východ – a taky Sadová ulice a Patriarší rybníky v Moskvě, a Bulharsko
a Rumunsko a Albánie… Zvědavost, záliba, charita,
nebo prostě práce a zkušenost.

Tak zní poslední verš Miltonova Ztraceného ráje v překladu Josefa Jungmanna.
Rozumí se před vyhnanými Adamem a Evou, kteří sice nějakou tu slzu uronili,
leč spatřená svobodná perspektiva jim velmi rychle zarosené oko rozzářila.

Myslím na ten verš v souvislosti
s devadesátými lety minulého století, kdy nastala
analogická situace: vyhnání z „ráje“ za ohrádkou,
hodně vysokou ohrádkou dokonale bránící výhledu
za humna. A najednou – bác! Jeď, jdi, leť, kam chceš.
Prostě můžeš! Českobudějovická kulturní historie se
do téhle atmosféry narodila a vývojová křivka jejích
zahraničních výbojů by mohla posloužit jako názorný
obrázek adaptace na nové podmínky. Celý svět před
nimi! Krok zprvu poněkud brzdil deficit jazykové

(ne)vybavenosti i studijní příležitosti potřebovaly nějakou chvilku, aby vyrašily v potřebné míře.
Ostatně také osobní připravenost k jiným než
rekreačně poznávacím výjezdům potřebovala trochu dozrát. A pak se ten podivuhodný vlak kulturně
historického dobývání světa pěkně rozjel. Dodnes
jsem přesvědčena, že jen málokterý nefilologický
obor by mohl konkurovat frekvenci káháčských
výjezdů za jazykem, za studiem, za poznáním,
za dobrodružstvím.
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Lezavě listopadová pohádka nočního Viterba roku 2009
v podání Vaška Grubhoffera, Itala druhým životem.

Nejvíc sledované byly samozřejmě první vlaštovky
káháčů zakladatelů, a tak vzpomínám na historicky
první vídeňský výjezd (je zajímavé, že i ten poslední,
aktuální doktorandský patří Vídni), kde v internacionálním kruhu „Budějce“ bodovaly v reálně přečtených
knižních titulech. Pýcha, s níž o nedůvěřivém obdivu
jinojazyčných kolegů tehdy referovala Zdena, byla
věru nakažlivá. Myslím i na věrného káháče Jana,
který si s jazykovým náskokem mohl dovolit vetřít
se do přízně pražského anglisty profesora Stříbrného, drápkem se zavěsit a navštěvovat s ním shakespearovské dny ve Stratfordu nad Avonou. Myslím
i na Milenu, která se španělštinou statečně začala
z bodu nula, aby z ní složila druhou jazykovou zkouš-

Čím hlouběji se vnoříme do ubíhajících let českobudějovických kulturních dějin, tím ukotvenější
a využívanější možnosti zahraničního studia tam
nalezneme. Dominantu jistě tvoří vymoženost jménem Erasmus. To slovo se stalo skoro zaklínadlem
pro druhý poločas existence kulturních dějin –
Německo, Rakousko, Francie a hlavně Itálie. Etruské
Viterbo zajalo i mne, za což ti, Evropská unie, patří
neskonalý dík.
Prostor editorialu by na úplný výčet tras, míst,
zážitků a také jazykových certifikátů s jejich hojným
uplatněním v praxi nestačil. Na závěr tedy to nejdůležitější: káháči se ve světě neztratili – a bohdá
neztratí.

Dagmar Blümlová
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Nekulhavý
poutník

Do Londýna jsem odjela na rok, na dva,
naučit se anglicky. To bylo před třinácti
lety. Ne že by mi učení se cizí řeči šlo
tak pomalu, ale původní plány se mi
trošičku vymkly z rukou a já se tu
učím místo řeči život. Dneska vím,
že pro pochopení, poznání a nalézání
vnitřního klidu jsem musela projít
situacemi, které nebyly vždycky lehké,
ale díky nim jsem, kdo jsem, a že moje
cesta je cesta imigranta.
Londýn, Westminster Bridge
z terasy House of Commons.
FOTO LENKA PICHLEROVÁ

M

ám právě rozečteného Kulhavého poutníka, knížku, kterou jsem četla poprvé při
přípravě na první zkoušku studia kulturní
historie. Už tenkrát jsem se kochala jazykem Josefa Čapka, ale teprve dnes ke mně promlouvá starostlivost o duši utlačovanou Osobou. A stejně jako
Čapkův poutník si nesu tolik věcí ve svém malém
kufříčku. Hlavně v něm mám lásku ke své krásné rodné řeči a své rodné zemi spolu s láskou ke své krásné
řeči a zemi adoptivní. Hned vedle nich je vědomí,
že je jedno, že Praha je středem české země a ta je
středem Evropy, potažmo celého světa. Přesto je tam
také vlastenectví, které mě překvapuje v nečekaných
okamžicích (naposledy mne dojalo, když jsem viděla
anglické děti z BBC Orchestra vytáhnout české vlaječky ve finální scéně Dvořákova Jakobína dirigovaného
Václavem Bělohlávkem).
Profesionálně se mi nepodařilo zůstat na mé
původní cestě, v tomto okamžiku jsem na začátku
cesty nové. Human Resources jako obor nemají krásu a bohatství historie, ale obsahují elementy mně
blízké. Navíc můj „office“ je v Palace of Westminster,
a tak se každé ráno cestou do práce kochám historickou scenerií tohoto novogotického paláce (ovšem
4

August Sedáček by Puginovo a Barryho veledílo
ohodnotil jako pouhou novostavbu).
Hlavním přínosem je ale moje osamostatnění.
Tím, že jsem odešla do ciziny, jsem se naučila spoléhat sama na sebe, dokázat se rozhodovat, být samotatná a věřit vlastnímu úsudku.
Jako poutník na cestě životem jsem bývávala hodně zbrklá, podobalo se to skoro úprku. Teď už zpomaluji a vím, že i na to kulhání dojde. A já se pak budu
kochat životem ještě víc, ať v Čechách, nebo v Anglii,
anebo úplně někde jinde. A ponesu si s sebou své
anglické roky, tak jako si nesu svých úžasných pět
„budějických“ let.
Andrea Pavcová
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KH a Salt Lake

Jsou to fotografie Slaného jezera poblíž Salt Lake City – sídla mormonů.
S tehdejší přítelkyní jsme žili v tomto městě, nikoliv kvůli sympatiím
k sektě potají ještě pěstující mnohoženství, ale kvůli horám a nádherné
krajině všude kolem. Na pobřeží opuštěného jezera jsem se mnohokrát
vracel, objevoval jsem ho ze všech stran. Psal se rok 1999.
Jan Bartoš
AUTOREM FOTOGRAFIÍ K TOMUTO ČLÁNKU JE J. BARTOŠ.
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Moje německá
historie
Když si dneska píšu do životopisu,
že jsem absolventka Stipendijního
programu pro mladé řídící
pracovníky ve veřejné správě ze
střední a východní Evropy, jsem si
vědoma, že to asi na potenciální
zaměstnavatele dělá dojem.
Dlouhodobá zahraniční pracovní
zkušenost, znalost jazyka a některých
odborných oblastí, tak to vidí
personalisté. Co znamenalo tohle
období (tak trochu symbolicky
trvající devět měsíců) pro mě, se
ovšem ze dvou řádků v životopise
přečíst nedá.

Češi a Němci spolu: vzdělávací
interkulturní seminář z řady Kultura –
Identita – Komunikace pro pracovníky
s mládeží, Nečtiny 2004.
FOTO ARCHIV M. PŘÍLEPKOVÉ
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P

opsat všechno, co mě v Německu na začátku mého pracovního života tenkrát potkalo
a na zbytek života ovlivnilo, by ale bylo nad
možnosti tohoto textu. Výsledek by byl tak chabý, jako
kdybych zkusila v stejně obsáhlém textu popsat celou
naši sousední zemi. Ale úplně bych se toho záměru
vzdát nechtěla. Pokud bych měla na pár řádek napsat
do zmiňovaného životopisu několik viditelných a zřej9
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mých věcí, které jsem si z onoho pobytu přinesla,
napsala bych třeba: začala jsem třídit domovní odpad
a nedokázala bych přestat; nebo: používám souvětí
o čtyřech a více větách a vůbec mi to nepřipadá divné; nebo: když kupuji spotřební zboží, dávám přednost německým výrobkům, protože vím, jakou sílu
a možnosti mají nezávislé svazy na ochranu spotřebitele. Z tohoto výčtu vám asi bude jasné, že nad všechny odborné zkušenosti a pracovní kontakty si vážím
toho, že jsem měla možnost žít a zažít v Německu
každodennost. Být součástí vyspělé společnosti západoevropské demokracie, rovnocenného členského
státu EU. Tak přesně tohle skutečně čekalo na mě,
narozenou v generaci takzvaných Husákových dětí
na druhém konci hranice. Proto pro mě bylo a zůstává
Německo branou na Západ a zrcadlem Evropy. Pokud
si chci dneska přečíst například nějaký materiál nebo
téma, které se přemílá v Bruselu, obstarám si ho
v němčině (jeden z těch prvních tří jazyků, ve kterých
jsou materiály k dispozici, než se rozběhne celé kolečko překladů do národních jazyků), a pak si přečtu brilantní rozbor nějaké odborné německé instituce (bez
problémů veřejně dostupný a sdílený).
Za dnes již neexistujícím programem, jehož jsem byla
stipendistkou v letech 2003–2004, stála Nadace Roberta Bosche. Hlavní výhodou pojetí stipendia byla dlouhodobost pobytu a samostatnost stipendistů. Úvodní
seminář, školení manažerských dovedností nebo
týdenní exkurze do Bruselu byly společné pro všech
čtyřiadvacet stipendistů z ČR, SR, Polska a Maďarska.
Hlavní náplní byly ale stáže, jejichž umístění si zvolil
každý sám, podle svého pracovního zaměření. Stihla
jsem za tu dobu stáže dvě: v Mnichově na Státním
ministerstvu vyučování a kultu a v Řezně v Koordi-

V Řezně se vždy potkávaly a potkávají světy…
V současné době se ve městě daří neformální
i institucionální německo-české spolupráci.
FOTO ARCHIV M. PŘÍLEPKOVÉ
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načním centru německo-českých výměn mládeže
TANDEM. Když se dneska ohlédnu, vidím celý film
setkání, příběhů a pocitů, zarámovaných do úžasné
architektury a člověkem i přírodou vytvořené krajiny.
Pokusím se z nich „vytáhnout“ obecnější a snad i pro
vás zajímavé momenty.
Každý by se měl alespoň jednou stát doopravdy cizincem. Být v cizí zemi s jinou kulturou a jazykem opravdu sám a bez kontaktu s vlastní komunitou. Možná
ta poslední podmínka je v dnešní době elektronické komunikace to nejtěžší. Ale obecně je to jedna
z mála možností, aby si člověk uvědomil, co tvoří
základ jeho identity a hodnot, podíval se na svou
zemi nejprve s odstupem, podrobil ji zdrcující srovnávací analýze, a závěrem se nechal přemoct city, co
všechno z těchto nedostatků by mu chybělo, kdyby se
už nevrátil domů. Život v cizině a neustálé setkávání
se s lidmi s jinou biografií a kořeny také zásadním
způsobem posunuly moje hranice tolerance jinakosti,
včetně interkulturní tolerance. Nemuselo se jednat
hned o nějaké imigranty ze severní Afriky. První lekci v soužití s jinakostí jsem dostala od paní domácí v Mnichově, s kterou jsem společně obývala byt.
Byla to Němka střední generace, vyrůstající nesmírně
volnomyšlenkářsky v hippies komunitě, jedla jen bio
potraviny a byla zapřisáhlá vegetariánka. V dalším
volném pokoji se pak vystřídali další zajímaví nájemníci, kteří se přijeli zdokonalovat v němčině: švýcarský poddůstojník po akademii nebo benjamínek francouzského šlechtického rodu. Byl to jen začátek toho,
co se pak rozvinulo v Řezně prostřednictvím účasti
v mnoha neformálních aktivitách, z nichž přední místo má tamní česko-německý štamtiš.

němčina se skutečné němčině až tak moc nepodobá
– a už vůbec se nepodobá bavorskému dialektu. Dialektem nemluvili jen staří lidé z venkova na místním
trhu se zeleninou a ovocem, ale i ministerský úředník,
když mi vysvětloval, jak fungují evropské fondy typu
Interreg. Jazyk jsem ale naštěstí nasávala společně
s tím, co bylo kolem mě v práci, na ulici, ve volném
čase. Pamatuji si moment, kdy jsem jela metrem,
kolem se po ránu bavili lidé. Zachytávala jsem útržky
rozhovorů, jejich mikropříběhů. Jeden muž hodnotil
s druhým jeho nový vztah s přítelkyní… Právě v ten
okamžik jsem opravdu cítila, že ovládám ten společný
klíč k společenství kolem mě – jazyk.
Od svého pobytu v Německu pokládám němčinu
za svůj první cizí jazyk. Možná že bych ho nenazývala ani cizí, ale nemateřský. Rozhodně nemám tak
perfektní znalost gramatiky jako lingvisté, ale když se
vyjadřuji německy, tak se nevyjadřuji zprostředkovaně, vyjadřuji přímo sebe. Je to mé německé já, které
jsem si tehdy vytvořila. Samozřejmě je mou součástí
i dnes.
Byla bych ráda, kdyby více lidí považovalo Německo za zemi hodnou zájmu. Nejenom kvůli společné
historii a kultuře v minulosti a vzájemnému provázanému vztahu politicko-ekonomickému v současnosti. Pokud jste svůj čas a energii věnovali poznávání
subjektivně zajímavějších zemí, tak mi snad budete
teď lépe věřit, že stojí za to porozhlídnout se také
u našich západních sousedů.

Michaela Přílepková

Ještě jedné otázky se nemůžu nedotknout, a to je právě otázka jazyka. Myslím si, že mnoho z nás se v různých stupních školského systému nebo v kurzech učí
nějaký cizí jazyk. Tak se pořád učíme a učíme a vlastně máme pořád pocit, že se ještě musíme učit, ještě
ho pořádně neumíme. Byl to jeden z přerodů v mé
hlavě, kdy jsem se osvobodila od této brzdy. Začátek
tedy nevypadal slibně, když jsem zjistila, že školní
11
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Pravdivá pohádka
o lásce
na podpatku

N

eznal jazyk ani zvyky slavné, trochu obávané krajiny na jihu Evropy. Slýchal o ní navíc
divné věci. Třeba že se v ní za bílého dne
na každém kroku krade, že její zrozenci mluví hrozně rychle, až jim vůbec není rozumět, dopravní prostředky pořád stávkují a že tam všichni jí jen pizzu,
nudle a zmrzlinu, v noci vyřvávají na ulici a ráno dlouho spí – pro nesnesitelné horko jim stejně nic jiného
nezbude. I řekl si milý „káháč“: „Země jako pro mě
stvořená!“ Od mala měl stejně doma problémy kvůli
výrazně přičmoudlému zjevu, podvědomě tušil, že
by mohl v novém prostředí dobře zapadnout.

Na první okamžik, když vystoupil z vlaku a ocitl
se na peróně železniční stanice Porta Romana,
nikdy nezapomněl. Byl mrazivý přelom února
a března, chlad se mu zařezával pod kůži nějak
hlouběji a útočněji, než dosud zažil, slunce zatínalo ostré paprsky do tváře, oči oslnily pro ono
roční období nezvykle syté barvy. Hned ho zaujala

Žil byl jednou jeden kulturní historik. Rád si dal pivečko s ostatními „káháči“,
nejradši se svou partou „čatal“, zahrál si tu a tam, spíše častěji Carcassonne
a Osadníky z Katanu – nebyl v tom nijak zvlášť dobrý – složil pár básní, většinou
z nešťastné lásky, a bylo mu docela dobře na světě. Až jednou přišla velká změna.
Vypravil se na dlouhou cestu do neznámých, dalekých krajů.
12
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Čas návratu přišel v jedné obzvlášť smutné době.
Žena na podpatku jej znovu povolala, aby vyzkoušela, jak silné je jejich pouto. Vystoupil ve stejné stanici
na konci mírného září. Všecko bylo jinak. Kouzelník
byl nemocný a už jej nikdy nespatřil. Starý dům ukryla nová zástavba. Město bylo prázdné nejen odpoledne a zima mnohem větší, než si dokázal představit.
V modrobílé vykachličkované kuchyni ho přepadalo
pokušení vrátit se domů. Domů? Věděl už dlouho,
že i tam je doma. A tak kromě gest, výloh a všudypřítomné krásy, z níž se člověk může i zbláznit,
raději studoval knihy a snažil se víc myslet než cítit.
Jazyk krásné ženy byl stále poddajnější. Utěšovala ho
i svými liduprázdnými ulicemi, začal fotografovat její
okna a kašny, trávit s ní všechen svůj čas. Když se
vrátil do českého domova, podruhé zjistil, že je jiný.
Tentokrát snad změnila i jeho genetickou informaci.
Přestal se stříhat a česat, vlasy se mu začaly vlnit,
začal myslet jako ona, zabydlovat svůj svět jejími
knihami, hudbou a lidmi. Vodit ji do práce a mluvit
o ní na veřejnosti.

masivní vstupní brána do města ozdobená sochou
jakési svaté. Kdyby se nemusel zabývat otázkou,
co bude dál, a nesnažil se vecpat neznámé mince
do telefonní budky na kartu, šel by si ji hned prohlédnout zblízka a snad by i někde nabral potřebné studijní materiály a začal zkoumat její identitu
a ikonografii.
V tom málo známém etruském městě skoro na hranici s elegantní Toscanou strávil celé jaro
a léto. Ubytoval se ve starém domě trochu temného
Kouzelníka, jak už kouzelníci ostatně bývají. Topil šiškami borovic obřími jak kočičí hlavy, v období dešťů
zachytával kapky vody, jež pronikaly přízračnou dírou
ve stropě. V zašlé kráse všudypřítomných pavučin
a za zvuku syčícího namoklého dřeva v masivním
krbu rozmlouval s Kouzelníkem lámaným jazykem
14

o tajemstvích posvátného lesa a jeho soch, jejichž
byl Kouzelník pánem, i o tom, jak vykouzlit, aby tekla
voda z vodovodu. Řeč nové země k němu pronikala
rychlostí vichřice a přiváděla ho do všech svých odstínů, koutů, labyrintů. Pozvolna se přestávala lámat
a slova nacházela smysl.
Oblíbil si skrytá zákoutí města sevřeného v hradbách, objevoval jejich melodii a světlo, nejraději
v odpolední opuštěnosti, když se u kašen vyhřívali
jen viterbští páni psi. A také studoval. Každodenní
život, Italy a jejich srdce, humor, hřbitovy, etruské
hrobky, aperitiv, zvláštní vlhkou vůni a příjemný chlad
kostelů, z jejichž temnoty často vystoupí Caravaggio.
Poslouchal v rádiu volbu nového papeže, vypravil se
na pohřeb Jana Pavla II., naučil se jezdit načerno vlakem do Říma i stopnout oranžový autobus. Když ucítil

omamnou vůni mimózy, zatočila se mu hlava a zjistil,
že se asi zamiloval. Navíc se nikdy necítil tolik sám
sebou.
Vrátil se domů a zjistil, že je jiný. Ta krásná žena
na podpatku mu chyběla. Snad i tím, že začal jíst
její nudle al dente, chodit pozdě spát, víc kouřit, pít
její kouzelný černý nápoj, mu vstoupila do každého
póru. Toužil se k ní vrátit. Přál si to tolik, až se mu
přání splnilo. V té době už znal i jiné Italy. Spřátelil
se s římskou Zpěvačkou, Beruškou z východní marky,
Siciliánem Peppinem. Poznal italský venkov a práci
na poli, kde slunce neopaluje, ale propaluje kůži,
nekončící hostiny a hraní karet do rána. Vyhrál svých
prvních padesát centů a naučil se rozeznávat carte
piacentine, jejichž bastoni (hole) vypadají jako kýty
slavného prosciutta.

Aby ji lépe poznal, vydal se i za její severní tváří.
Viděl ji zase jinak, snad trochu rezervovanější, bez
polibků. Ale i v dokonalých křivkách gondol a nekončícím pásu boloňských podloubí zahlédl důvěrně
známé rysy blízké přítelkyně. Nikdy na něj nežárlila,
ve své turínské eleganci mu dovolila, aby si vzpomněl i na jinou ženu: „Listí jak hlavy egyptských lvic,
a pršet nepřestane, schovat tak srdce pod deštník,
ve městě, kde se nepotkáme. Paláce, podloubí, cesty
rovné jak šibenice, vidím jen tvoje oči, a co je více…“

Václav Grubhoffer
AUTOREM FOTOGRAFIÍ K TOMUTO ČLÁNKU JE V. GRUBHOFFER.
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Erasmácké

možnosti

Tübingen.
FOTO M. OUBRECHTOVÁ

M

ohla bych proto psát o tom, jak se moje
maminka hroutila („Jak se tam proboha
domluvíš?“), nebo o všem, co jsem během
pobytu zažila se spolužákem Petrem Šťovíčkem
(kterak jsme spolu smažili bramboráky v cizím domě
a v cizí kuchyni, či jak jsme spolu stopovali do Čech
– za vše mu zpětně děkuji), či jak jsem vlastní blbostí dvakrát ztratila a díky štěstí zase nalezla všechny
své doklady (infarktové situace) nebo snad o tom,
jak jsem po prvních přednáškách brečela, neb jsem
až na výjimky („und jetzt machen wir fünf Minuten
Pause“) ničemu nerozuměla.
Erasmus je o zkušenostech, pro mě osobně to
mělo velký přínos v tom, že jsem se naučila německy natolik, abych mohla napsat diplomovou práci
na základě německy psaných pramenů, poznala
jsem německý systém přednášek a seminářů, kte16

Každý (nejen) „káháč“, který měl
během studia možnost absolvovat
pobyt v rámci Erasmu, moc dobře ví, že
zážitky a prožitky by vydaly na knihu.
Počáteční ostych a strach, následná
euforie, stesk na konci – tím si asi
všichni prošli. Já jsem odjela na pobyt
do německého Tübingenu v letním
semestru roku 2006, aniž bych uměla
německy nebo věděla, kde Tübingen,
nebo chcete-li Tubinky, leží.
rý mi v podstatě velmi vyhovoval, a srovnání s českým nebylo na škodu. Bez zajímavosti nebyl ani jiný,
německý pohled na některé události našich dějin,
například revoluční rok 1848, Mnichovskou dohodu či
okupaci vojsky Varšavské smlouvy.
V této malé reflexi bych ale chtěla vzpomenout
ještě na něco jiného, co mi pobyt v zahraničí během
mého studia dal, a sice možnost poznat skvělé
lidi. Samozřejmě – během takového typu pobytu
navážete známostí, kontaktů a přátelství přehršle. Mnohé si díky dnešním komunikačním možnostem i udržíte, ale většinou tváře osob, s nimiž
jste chodili na přednášky nebo grilovali a bavili se
v hospodách, postupně vyblednou do zapomnění.
Měla jsem to štěstí, že mi několik „erasmáckých“
známých zůstalo a postupně se stali opravdovými
přáteli.

Já a „kudrnatá“
Marta v Tübingenu,
léto 2006.
FOTO ARCHIV
M. OUBRECHTOVÉ

Nejvíce jsem se bavila s lidmi, které jsem poznala na prvním jazykovém kurzu. Byla jsem v nejhorší
skupině, v níž pro mě dostala kniha Leo Rostena Pan
Kaplan má třídu rád nový rozměr. Postupně vykrystalizovala zajímavá partička: Já, Alvaro (Španělsko),
Marta a Marta (Polsko – pro rozlišení jedna s brýlemi
a druhá kudrnatá), Giorgia (Itálie) a Dinko (Austrálie). Dorozumívali jsme se podivným jazykem, jehož
základem byla němčina prošpikovaná anglickými,
slovanskými a románskými slovíčky. Byla to asi
náhoda, že jsme se takhle sešli a navzájem si seděli
– krom společné výuky jsme podnikali výlety, chodili fandit na fotbal (v té době Německo hostilo mistrovství světa ve fotbale 2006) a samozřejmě užívali
nočního života. Člověk je holt od přírody tvor komunikativní a nějaké to babylonské spletení jazyků ho
nemůže rozhodit. Nemá smysl líčit „veselé historky“,
bylo jich ale vskutku mnoho.
Společně jsme trávili hodně času, takže rozloučení
bylo smutné. Obligátní sliby, že zůstaneme v kontak-

tu, samozřejmě nechyběly. A kupodivu se tomu tak
stalo. Facebook, skype, emaily – možností je v dnešním světě hodně. Netrvalo dlouho a do Prahy zavítal
Dinko, který ač rodilý Australan, má chorvatské srdce
(jeho rodiče emigrovali krátce po svatbě; a propos
– Dinko je chorvatské jméno na hony vzdálené australskému psu), a tak se výletem přes Čechy vydal
navštívit příbuzné do Chorvatska.
Postupně jsme všichni dostudovali a začali jsme
si psát o každodenních problémech a starostech. To,
co člověk slyší ve sdělovacích prostředích, najednou
prožívá se svými přáteli. A najednou to není vůbec
anonymní, ani vzdálené. Giorgia, jejíž rodina bydlí
nedaleko Aquily, nám v roce 2009 všem psala, že je
po zemětřesení v pořádku. Alvaro, který vystudoval
cosi v IT sféře, nemohl dva roky v Madridu stejně jako
dalších dvacet procent absolventů sehnat práci a protloukal se brigádami. Letos se na něj usmálo štěstí
a sehnal místo v oboru. Lépe na tom nebyly ani holky-Polky, Marta a Marta, které studovaly archeologii.
17
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Sehnat v Polsku pevnou práci v tomto oboru je téměř
nemožné. Výzkumy provádějí převážně soukromé
firmy, které si najímají spíše brigádníky. Marta „s brýlemi“ nakonec zakotvila v optice a dále se vzdělává
v tom, jak správně aplikovat kontaktní čočky, a Marta
„kudrnatá“ se již několikátý rok protlouká pozicemi
asistentek v nejrůznějších firmách. Holky se i po studiích společně dělily o pokoj, spolu s přítelem jedné
z nich a v bytě s dalšími dvěma spolubydlícími, neboť
bydlení ve Wroclawi je neskutečně drahé.
Ale sdílíme společně i šťastnější události. Před
rokem mi přišla pozvánka na Giorgiinu svatbu
ve Veroně, kam jsem se bohužel nedostala, stejně
jako na pravou goralskou svatbu Marty „s brýlemi“.
Holky-Polky jsem ve Wroclawi loni navštívila. Viděly
jsme se po pěti letech a pořád si bylo co říct. Stejně
jako s Dinkem, který přijel letos v lednu do Německa
a s nímž jsem se spolu s „kurdnatou“ Martou setkala
v Drážďanech.
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Tohle je prostě na Erasmu fajn – možnost získat
zkušenosti a nové přátele. Svět je v dnešní době
strašně malinký, můžete si u snídaně psát s australským kamarádem, který se akorát chystá jít
na večerní party, můžete sednout na vlak a setkat se
s kamarádkami kousek za hranicemi. Jak zpívá Monika Načeva: „Možnosti tu jsou“. A Erasmus je hlavně
o možnostech – záleží na každém zvlášť, kterých se
chopí a které si naopak nechá proklouznout. To, že
jsem poznala zajímavé lidi, kteří jsou v mém životě
stále, je k nezaplacení.

Freiburg
im Breisgau
a Berlín

P. S.
Dinko dostal od svého zaměstnavatele možnost
pracovat pět let v Lipsku a Marta „kudrnatá“ mi
potvrdila, že přijede na mou svatbu. Inu, možnosti
tu jsou…

Marcela Oubrechtová

Při svém zahraničním pobytu jsem
se dostala do dvou německých
měst, která jsou si svou atmosférou
v lecčems velmi podobná. Sami Němci
je označují za jedny z nejsvobodnějších
a nejalternativnějších německých měst.
Myslím, že není nutné zdůrazňovat, že
jsem se setkala se spoustou zajímavých
lidí, poznala mnoho nových věcí a zažila
všelijaká „dobrodružství“, kterými si
projde každý, kdo používá zaklínadlo
„Erasmus-student“. Ráda bych se proto
spíš zaměřila na pár malých postřehů,
které mi přicházely na mysl při
každodenním chození, chvátání, loudání
se a ježdění po obou městech.

ší poznávat na kole, pěšky nebo tramvají – přesně
v tomto pořadí mají totiž uživatelé těchto cestovních
možností ve městě různé výhody, přičemž z vlastní
zkušenosti vím, že pro první platí zachovávat velkou
ostražitost před strážci zákona v případě nedodržování dopravních značek…

TYPIČTÍ „FREIBURČÁNCI“

Já a „kudrnatá“
Marta ve Wroclawi,
léto 2011.
FOTO ARCHIV
M. OUBRECHTOVÉ
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Když se na Freiburg podíváte z některé z tamějších věží, zjistíte, že je to jedna velká placka (což
ocení zejména „Budějčáci“). Při pohledu do dálky
se ale najednou zjeví hory, tedy Schwarzwald, který někteří zdatnější za hory nepovažují, ale nám
z kotlin to stačí. Můžete ho prochodit nebo i projezdit vlakem, neboť železniční síť je poměrně hustá,
a studenti mají k dispozici semestrální kartu za jednotnou cenu, která platí až v padesátikilometrovém
okruhu od Freiburgu. Samotné město je pak nejlep19
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A také je třeba dávat pozor na Freiburger Bächle, původní odpadní kanály, na které můžete narazit v celém historickém centru města. Kdo tam prý
spadne, vezme si jednou Freiburčana / Freiburčanku.
Tak uvidíme. Freiburčané mají dvě místa, kde se nejraději scházejí. Takovým freiburským „Václavákem“ je
Augustinerplatz, u něhož stojí i malý soukromý pivovar a točí tam opravdu dobré pivo.

a ke své „Milé paní“ chodí s náležitou úctou, možná
i kvůli tomu, že nebyla jako jedna z mála památek
vybombardovaná.

se však nevyváží, protože ho obyvatelé Badenska-Württemberska zvládnou vypít sami), vytáhnout či
nakoupit deštníky.

Co se týče obyvatel Freiburgu, je možná pro někoho trochu překvapující, že typickým Freiburčanem už
dávno není Němec v kožených kalhotách a copatá
Němka v kroji, ale třeba asijští a afričtí studenti, kteří
po dokončení univerzity běžně zůstávají ve městě,
najdou si práci a založí rodinu, často smíšenou. Velkou část obyvatel tvoří i Turci. Při pohledu na oděvy a především na pokrývky hlav muslimských žen
vám před očima proběhne velmi zajímavá hra barev
(a podle některých mladých muslimek to opravdu
není žádné omezení, dokážou tuto oděvní tradici brát
i jako vkusný módní doplněk).
A také se ve Freiburgu žebrá; žebrá kdokoli a na cokoli… a dostane. Dobře oděné žebrající děti
a studenty při nějaké hudební produkci můžete vidět
na mnoha místech v nejužším centru města. Výhodná
místa u univerzity patří naopak většinou bezdomovcům
v roztodivných oděvech s výborně vycvičenými psy.

PÁR STŘÍPKŮ ZE ZLATO-RŮŽOVÉHO MĚSTA
Nebe nad Berlínem je většinou bez hvězd jako
ve správném velkoměstě, ovšem nad Berlínem
bdí ohromný zlatý anděl.
Berlín má ve znaku medvěda, proto ho lze koupit
kdekoli, kdykoli a v jakékoli podobě. Podnětnějším znakem by ale byl
jeřáb jako symbol největšího staveniště světa.
V Berlíně je vše maxi,
mega a giga…
V rámci „Wiederaufbau Berlins“ se mnoho
budov v bývalé východní

Berlín je plný slunečnic a také pankáčské mládeže
revoltující proti konzumu s taškou z nákupního centra
v ruce. V Berlíně je mnoho věcí vzhůru nohama, je
to město trochu schizofrenní, ale nikomu to nevadí.
Podle dvou slavných berlínských bytůstek – červeného a zeleného panáčka s kloboučkem ze semaforu pro chodce – můžete dodnes poznat, zda se
nacházíte v bývalé západní či východní části Berlína.
„Ampelmanni“ byli samozřejmě „Osties“. Pro loučení
s Berlínem je nejhezčí kopule Reichstagu, stejně jako
zamávání andělovi nad Berlínem a duchům v nebi
pod Berlínem.
A žije tu spousta růžových lidí…

Druhé místo setkávání je náměstí před katedrálou,
kde se každou středu koná trh, především květinový. Na katedrálu jsou místní obyvatelé náležitě pyšní
A nad celou touto „divnou“, a přesto milou freiburskou společností bdí tři grácie, které popravdě nejsou
tři, ale je jich daleko, daleko víc. Schwarzwaldský vítr
totiž není ledajaký větříček. Na jaře v roce 2007 se
podepsal na dalším typickém freiburském obrázku,
platném ovšem jen pro zmiňované jaro – na deštnících. Podle starousedlíků totiž během posledních
padesáti let nenapršelo tolik co tehdy, a tak museli
Freiburčané, zvyklí spíše na krásné slunné počasí,
které dopřává v nejteplejší německé vinné oblasti
dozrávat velmi kvalitnímu a výbornému vínu (jež
20

části Berlína bourá, aby se na jejich místě vystavěly „původní“ klasicistní domy, ovšem mezitím jako
novinka vtrhly do západní části zmodernizované
paneláky jako supermoderní a luxusní bydlení..

Zuzana Skořepová
AUTORKOU FOTOGRAFIÍ K TOMUTO ČLÁNKU JE Z. SKOŘEPOVÁ
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Káháčka
v Americe

Během studia
na Filozoﬁcké fakultě
Jihočeské univerzity
jsem získala stipendium
a vyrazila přes oceán
za poznáním a zážitky
do městečka Winona,
čítajícího sedmnáct
tisíc obyvatel a dvě
univerzity, nacházejícího
se ve státě Minnesota
na severozápadě USA.
Amerika mě přivítala
velkoryse, když mě,
neznalou amerických
peněz, hned po příletu
okradl taxikář.

Univerzitní kampus.

Halloween.

Představení o České republice secvičené pro místní
základní školu.

Oslava Dne díkůvzdání.

Winona.

P

o značném kulturním šoku (vím, co se o USA
povídá, ale že je to skutečně pravda, mě přece jen zaskočilo), jsem se ponořila do studia.
Především amerického stylu života. Slýchávala jsem,
jak si moji kolegové na svých zahraničních výpravách
užívali, cestovali, byli samá party. Američané po nás
(cestovala jsem ještě s jedním „čistokrevným“ historikem) požadovali téměř stoprocentní docházku. Také
se od nás očekávalo, že se budeme družit s ostatními
zahraničními studenty, tedy s Číňany, Korejci, Japonci, Nepálci a zbytkem jihovýchodní a východní Asie.
Evropané jsme na univerzitě byli asi čtyři.
Jako zahraniční studenti z exotické země jsme
byli s mým českým kolegou osloveni, abychom
secvičili představení o České republice pro místní základní školu. Takže jsme si v americké půj22

čovně kostýmů zapůjčili české kroje (rozuměj cosi
jako Jánošík a bavorská selka), ze kterých byli děti
a především asijští studenti maximálně nadšení. Dětem jsme sehráli scénku z českého statku.
Úspěch celé show byl veliký a jsem si jistá, že ještě dnes si tyto děti pamatují, že Alaska znamená
v češtině láska.
Americké školství Čecha musí překvapit. Jak totální
vybaveností, možnostmi všeho druhu, organizovaností, tak také trochu i svou nenáročností (Winona
State University je státní škola). Americký student
se musí družit, takže univerzita byla plná nejrůznějších klubů (Delta, Sigma Pí, Klub počítačových her
a podobně). Já jsem se zapojila do atletického klubu,
ale za celé čtyři měsíce mého pobytu mi americká
byrokracie nedovolila závodit.

Zajímavé bylo prožít americký Halloween, který se
ze svátku duchů a strašidel změnil spíše na koledování roztomilých zvířátek.
Rozhodně nejsilnějším zážitkem z celého pobytu
pro mě byl Den díkůvzdání. Shodou okolností jsem
se dostala do typické americké rodiny (maminka Finka) a mohla s ní oslavit největší z amerických svátků. Tolik jídla na jednom stole jsem nikdy neviděla!
Po velkolepé obědo-večeři (zkrátka jedlo se celé
odpoledne) následoval nejsledovanější pořad v americké televizi, finále Super Bowlu.

šenosti a jsem ráda, že můžu žít v zemi, kde studenti
stále ještě používají veřejnou dopravu (ne auto), čtou
knihy (snad!) a dokážou svým studentským životem
pěkně „po česku“ proplouvat.
Jana Šperňáková
AUTORKOU FOTOGRAFIÍ K TOMUTO ČLÁNKU JE J. ŠPERŇÁKOVÁ

Svůj americký pobyt jsem si užila (i když bez cestování, na které nezbyl prostor), načerpala jsem zku23
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Studijní pobyt
v Torontu

Výlet zahraničních studentů – York University Toronto, 2010.

24

Má cesta na Univerzitu
York U v Torontu v Kanadě
proběhla na téměř samém
konci mého studia oboru
Kulturní historie na Jihočeské
univerzitě. Skladba předmětů byla
limitována jednosemestrálním
pobytem v této destinaci, přesto
jsem však nebyla absolutně o nic
ochuzena. Od prvního dne v této
světové metropoli jsem zažívala
úplně nové zkušenosti a zážitky.

N

ikdy bych nevěřila, že se do jedné
místnosti vejde tolik zástupců různých národností, ras a kulturních
skupin. Na Orientation Day, který zahajoval
naše studium na univerzitě, se sešlo něco
přes sto studentů z celého světa. Nejenže
si až tam člověk uvědomil, jaké rozdíly
jsou mezi Evropany i Středoevropany, ale
dokonce byly patrné rozdíly pleti mezi černochy z různých zemí a částí světa.

Po delší době jsme se spřátelili se
studenty ze Španělska, Indie, Koreje,
Číny, Austrálie, Německa, Spojených
států a dalších zemí. Každá minuta
s těmito lidmi, každý rozhovor, zábava,
oslava, výlet či sezení na přednáškách pro
mě bylo nezapomenutelným kulturním
zážitkem a obrovským přínosem pro celý
můj život. Za speciální skupinu lidí považuji „původní obyvatelstvo“, tedy kanadské
domorodce. Myslím, že je to až „chráněná“
skupina lidí a mně bylo obrovskou ctí se
s nimi bavit, poslouchat jejich přednášky
a najít mezi nimi i kamarády.

Předměty, které jsem absolvovala na univerzitě
v Kanadě, byly zajímavé a jedinečné nejen svým
obsahem, ale i prezentací profesorů. Věřím, že každá
cesta do zahraničí je přínosná v určitém směru. Já
na svůj čtyřměsíční pobyt v Kanadě vzpomínám ráda
a často. A z nabytých zkušeností budu určitě čerpat
po celý svůj život. Doufám, že mě v životě čeká ještě
více zahraničních cest, ať už ze studijních či pracovních důvodů, ale tato bude vždy určitým způsobem
výjimečná.
Eva Lomozová
AUTORKOU FOTOGRAFIÍ K TOMUTO ČLÁNKU JE E. LOMOZOVÁ

Pohled na Toronto z jezera Ontario, 2010.
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Cesta tam a zase zpátky
aneb Dvacet let kulturní
historičky v praxi
Někoho uchvátí pyramidy, někdo si
dá říct při vystoupení historických
šermířů, někdo to prostě „má v rodině“
a někdo další si cestu k minulosti
musí najít jinudy.

K

udy vedla ta má? Vyrůstat kousek od Hluboké a nepodívat se dovnitř, to by byl věčný
hřích, a proto jsem si jako dítko ještě školou
nepovinné a pohádkami silně inspirované „vydupala“
na rodičích prohlídku zámku. Pravda, tehdejší systém „napravo, nalevo, nahoře, dole a jdeme dál“ mi
toho moc nedal. Ale jen ta skutečnost, že jsem se
podívala tam, kde „bydlely princezny“, byla tak silně
motivující, až jsem se zařekla, že jednou taky budu
průvodkyní.

Roky běžely a mezi prvními knížkami, které mi Ježíšek v zastoupení nosil pod stromeček, byly i Petiškovy Staré řecké báje a pověsti, Příběhy, na které svítilo
slunce, komiksově laděné dějiny Čech, zkrátka kdeco
tehdy vycházejícího, co se byť jen „otřelo“ o historii
a mělo to poutavý příběh.
Na základní škole mne dějepis bavil průměrně.
Výraznější impuls jsem dostala až na českobudějovickém gymnáziu J. V. Jirsíka, kde nastoupil – shodou okolností ve stejném roce jako já do prvního
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ročníku – coby nový vyučující dějepisu Kamil Krupka.
Jeho zásluhou vznikl i Historický kroužek, se kterým
jsme podnikali nezapomenutelné exkurze, psali první
seminárky a na jeho upozornění se dostali v maturitním ročníku i do „nulťáku“ profesora Bůžka – tedy
jednou za měsíc pořádaného semináře s vybranými
přednášejícími z tehdejší Pedagogické fakulty. Odtud
už byl jen malý krůček k podání si přihlášky na čerstvě otevíraný obor Kulturní historie, kam jsem –
ke své nemalé radosti – byla skutečně přijata.
Znáte ten pocit, když sem tam máte k dispozici
lízátko, občas větrník, a pak vás na pět let pustí bez
omezení do cukrárny? Takhle nějak jsem si po dobu
studií připadala já. Bez ohledu na občasné nutné „zlo“
v podobě zkoušek jsme jako první „pokusní“ zažili
tolik, že by z toho jiní studenti mohli žít třeba celých
dvacet let. Nejen vlastní přednášky a semináře, ale
hlavně praxe – od mého vysněného průvodcování
(mimochodem, vydržela jsem u něj přesně sedmery prázdniny, začínala jsem už na gymnáziu) přes
archeologii, muzeologii, výpravy ke kořenům antiky
se spaním pod řeckým širákem, to všechno byl ten
nejbáječnější čas, jaký si jen člověk kolem dvaceti let
věku dokáže představit!
Během oněch pěti let jsem ale o sobě zjistila
jednu podstatnou věc – že do skutečného historika
mi schází jedna z nejdůležitějších vlastností, totiž
pověstný „sitzfleisch“. Kolegové, kteří v oboru zůstali,
prominou, ale půl roku s českobudějovickými mly-

náři „uloženými“ v archivu bylo sice fajn, jenže trávit s nimi dalších několik let, než bych o nich vydala
obsáhlou monografii s ještě obsáhlejším poznámkovým aparátem, to prostě nebyl můj „šálek čaje“.
Snad kdyby se naskytla příležitost a mohla bych
po odpromování „naskočit“ k jihočeským památkářům, kde jsem se trochu zachytila drápkem u Kateřiny Cichrové při přípravách dětských prohlídkových
programů, možná bych v oboru zůstala. Ale doba
přála změně – Jihočeské listy přijímaly nové redaktory a paní Štěstěna mne zase jednou postrčila tím
správným směrem. Život novinářský byl zajímavý, ba
někdy i dobrodružný, a psát jeden den o kvalitě mléka, druhý o problematice školství a třetí dělat rozhovor třeba se Zdeňkem Svěrákem mělo něco do sebe.
Zvlášť když jsem se mohla věnovat i svému milovanému filmu (díky za skvělé základy, pane Jachnine!) a vyjet si vždy v červenci na karlovarský filmový
festival. Jednu chybičku to ale mělo – to když jsem
po dvou a půl letech zjistila, že pro totální oddání se
práci šel můj osobní život slušně řečeno „do kytek“.
Následoval návrat k managementu kultury
v podobě místa vedoucí odboru kultury v Týně nad
Vltavou a prubířský kámen: dát za necelé dva měsíce dohromady velkolepé oslavy 100. výročí místní
železnice. Povedly se (alespoň dle mínění místních),
stejně jako rozpohybování lehce zakletého muzea
s novými expozicemi Alfréda Radoka, loutek Matěje
Kopeckého či velké vánoční výstavy. Místní politika
ale po volbách upřednostnila zrušení odboru a tím
i mého místa, takže jsem se vydala o „město“ dál.

Láska je mocná čarodějka, která dokáže člověka
vytrhnout z lůna rodných jižních Čech a odstěhovat jej
třeba na druhý konec světa. U mne to tak dramatické
nebylo, ale rybníky a Šumavu jsem před jedenácti
lety vyměnila za sousední kraj vinic a Pohádky máje.
Problematika EU si běžela dál ve svých kolejích, kdežto já stála před rozhodnutím, zda se vrátit k dennímu
zpravodajství a novinám, nebo se odebrat do úplně
nové a zatím neprobádané oblasti vůní a krásy.
Zvítězila druhá možnost a já v posledních letech
působím coby PR manažerka největšího tuzemského dovozce značkové kosmetiky. Emigrovala jsem
od historie daleko? Kupodivu ani ne – mé vzdělání
mi hodně pomáhá při překladech (stále velebím
zkušenosti ze seminářů srovnávacích dějin literatury)
i při vlastním psaní. Věřili byste třeba, že při tvorbě
průvodních textů k novým parfémům dojde na básnění haiku, na opěvování krás renesančních zahrad
ve Florencii či k exkurzi za antickými ideály nebo rovnou do Benátek? Je to možná k nevíře, ale při tom
všem čerpám z toho, co mi daly kulturní dějiny.
A závěrečná pointa? Čtyřletá dcera už si letos
na jaře „odbyla“ prohlídku zámků v Hluboké
a v Náměšti nad Oslavou a nechala se slyšet, že z ní
jednou bude průvodkyně… A pak, že se historie neopakuje.

Magda Hradilová
Novým působištěm se mi na příští dva roky stal
Český Krumlov a zdejší Evropské informační centrum,
honosná instituce na honosném místě, spolupořádající nejrozmanitější programy propagující tehdy ještě nedokonaný vstup České republiky do EU. Mým
osobním vrcholem asi byla účast na legendárním
summitu v Nice, kde se horečnatě do brzkých ranních hodin jednalo o tom, zda bude mít Evropa svého
prezidenta.
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Jihočeská pobočka
Společnosti přátel Itálie

„Živá voda“ v Pramenech Nisy

Všem zájemcům o Itálii či jejím případným
milovníkům se oznamuje, že v Českých
Budějovicích působí pobočka celorepublikového
občanského sdružení Společnost přátel Itálie.
Jejím cílem je prohlubovat znalosti o italské
kultuře v nejširším slova smyslu, ovšem vždy
v duchu kulturní historie, a sdružovat příznivce
z obou partnerských zemí. Kromě pravidelných
italských večerů – „serata italiana“, jež
věnujeme přednáškám na různorodá témata,

literárním čtením v obou jazycích, filmové
projekci či neformálnímu posezení, se
snažíme přiblížit italský svět a česko-italské
vztahy i prostřednictvím výstav a poslechu
hudby. Nechceme být společností „přátel
pizzy“, a proto jsme věnovali pozornost
i problematickým kulturním či politickým
italským nadčasovým fenoménům, jako jsou
mafie či fašismus. Naše večery jsou otevřeny
všem zájemcům o kulturu, nejen italskou.

VÝBĚR Z AKCÍ ROKU 2011

www.prateleitalie-jc.webnode.cz
Složení výkonného výboru Jihočeské pobočky
Společnosti přátel Itálie:
Předseda: Mgr. Václav Grubhoffer, kulturní historik;
místopředsedkyně: PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D., historička;
tajemník: Mgr. Zdeněk Brdek, bohemista;
tajemnice: Mgr. Hana Brdková, italianistka a germanistka.
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K zajímavým akcím v roce 2011
patřila například přednáška italského
knížete Maurizia Gonzagy na téma
vztahů jeho rodu s lucemburskou
dynastií, již přednesl ve studentském
univerzitním divadle SUD i na půdě
Filozofické fakulty Jihočeské
univerzity. V létě jsme s podporou
Akademické knihovny Jihočeské
univerzity uspořádali Letní školu
italštiny s italskou rodilou mluvčí
Angelou Bernardi. Na podzim
zavítala do Českých Budějovic římská
sopranistka Loredana Margheriti
a zazpívala slavné árie z vybraných
italských oper.
Těšíme se na Vás!

Sborník Fontes Nissae (Prameny Nisy), společné
periodikum několika odborných institucí působících
v Libereckém kraji, vychází už třináctým rokem.
Ovšem letos prošlo zásadní proměnou, která z něj
udělala opravdu zajímavý časopis.
Předně došlo k podstatnému rozšíření okruhu
institucí, které se na vydávání podílejí: kromě liberecké Technické univerzity, krajské knihovny a jabloneckého a libereckého archivu se nově od počátku roku
připojily Národní památkový ústav územní odborné
pracoviště v Liberci, Oblastní galerie v Liberci a dvě
muzea: Městské v Železném Brodě a Severočeské
v Liberci. Díky tomu došlo k obohacení Pramenů
v mnoha rovinách. V první řadě samozřejmě v rovině
tematické, neboť dosavadní zaměření vázané převážně k regionální historii se nově otevírá i oblasti
dějin umění a památkové péče, a tím potenciálně
také širšímu čtenářskému okruhu. V editorialu prvního čísla je pak vyzdvižena i snaha prezentovat dlouhodobou odbornou spolupráci všech zúčastněných
institucí. K tomu je ovšem z hlediska čtenáře třeba
přiřadit i další pozitiva: Takovéto vědecké a odborné
spojení zároveň znamená sloučení financí, a tedy
možnost vydávat kvalitní odborné periodium v odpovídající reprezentativní vizuální podobě. Velký formát,
moderní grafická úprava s výrazným a dobře zapamatovatelným černo-modrým základním řešením,
kvalitní barevný obrazový doprovod – to vše dělá
z Pramenů Nisy na první pohled lákavé čtení a samozřejmě lichotí osmičce vydavatelských subjektů.
V době, kdy se obecně nosí spíše individualismus,
a v kontextu tohoto trendu i mnohé vědecké a vzdělávací instituce usilují o to prezentovat se pokud
možno samostatně, je záměr společného vydávání
Pramenů Nisy velmi sympatickým počinem, který si
zaslouží ocenění. A k tomu dodávám, že pro všechny “vyznavače” kulturní historie je to zajímavé čtení,
které v mnohém překračuje tematiku regionu. Jako
důkaz dovolte malou ochutnávku z prvního letošního
čísla: severočeské politické procesy z první poloviny

50. let, urbanistický rozvoj Liberce za druhé světové
války, podmalby na skle, archeologický výzkum jeskyně v Klokočských skalách, historie a budoucnost Bredovské zahrady – barokního skvostu poblíž Jablonného
v Podještědí nebo třeba článek o konvolutu padesáti
kreseb určených k otištění v mnichovském kulturním
časopise Jugend, spoluurčujícím od konce 19. století
styl německé secese.
Kristýna Ledererová Kolajová
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Memorandum o podpoře neprofesionálního umění,
iniciované Asociací neprofesionálních komorních
a symfonických těles (ANKST) a státní příspěvkovou
organizací NIPOS – ARTAMA
Historia culturae
Systém přehlídek neprofesionálních uměleckých
aktivit v ČR je evropským i celosvětovým
unikátem. V současné době hrozí této oblasti
výrazné omezení státní podpory.
Struktura zasahující do všech regionů ČR byla
budována od třicátých let minulého století.
Přežila druhou světovou válku i dobu totality
a v 90. letech se stala veřejně deklarovanou
kulturní potřebou. V současné době se na něm
každoročně podílí téměř třicet tisíc občanů.
Důvodů, proč se aktivity těší takovému zájmu
mezi všemi věkovými kategoriemi, je několik.
Vedle tradice je to především demografický
obraz ČR, v němž převažují malá sídla do pěti
tisíc. obyvatel, kde aktivity jsou hlavní
nabídkou živé kultury, dále rozvinutá unikátní
síť základního uměleckého školství a konečně
fakt, že jsou rovněž občanskou aktivitou.
Starostové s aktivním vztahem k některému
uměleckému oboru usedají do volených funkcí
v každých obecních volbách a řada těles jako
občanská sdružení jsou realizátory nevládních
veřejných kulturních služeb. Vedle těchto funkcí
však neprofesionální umělecké aktivity mají
význam pro společnost jako prostředek rozvíjení
kreativity, jako součást veřejné edukace
obyvatelstva v oblasti kultury a umění.
Výzkumy vybraných uměleckých aktivit
z hlediska jejich významu pro osobnost člověka
hovoří o tom, že lidé zabývající se některou
z nich, mají vyšší míru kulturního kapitálu, který
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mohou zúročit ve svém životním stylu a ve své
pozici ve společnosti.
Neprofesionální umění (amatérské umění) se
v historickém prostoru Čech, Moravy a Slezska
kontinuálně rozvíjí od konce 18. století. Platí to
pro obě jeho formy (individuální i kolektivní).
Zejména hraní divadla, sborový zpěv a orchestrální
hra na hudební nástroje byly a jsou velmi
rozšířenými aktivitami. Jak dokazuje databáze
českého amatérského divadla, ochotnické (později
amatérské) divadlo se v průběhu posledních
dvou století hrálo téměř v každém místě. Odkaz
na historii však neznamená, že aktivity jsou pouze
historickým fenoménem.
Iniciátoři memoranda nechtějí dovolit, aby tyto
aktivity byly nenávratně devastovány.

Časopis Společnosti pro kulturní dějiny
Ročník 1, 2012, číslo 1
Praha, říjen 2012
Vydává: Společnost pro kulturní dějiny, o. s.
Branišovská 48, 370 05 České Budějovice
IČ: 22663924
Periodicita: 3x ročně, bez regionálních mutací
Vydavatel: Společnost pro kulturní dějiny, o. s.
Sídlo: Branišovská 48, 370 05 České Budějovice
IČ: 22663924
Vychází 3x ročně.
Redakce:
Dagmar Blümlová, Kristýna Ledererová Kolajová
Grafická úprava a sazba: Aleš Lederer
Kontakt: spokudej@centrum.cz

Memorandum s celým zdůvodňujícím textem si
můžete přečíst na webových stránkách NIPOS:
http://www.nipos-mk.cz/?p=16239.
Možná jste pod memorandum sami připojili
podpis. Přestože se nejedná o známou kauzu,
na podpisových arších, které již byly odevzdány
do Senátu Parlamentu ČR, je 1 449 podpisů těch,
kterým neprofesionální umění není lhostejné.
Jako zájemci o problematiku můžete
sledovat také další dlouhodobé kroky uskupení
směrem k odborné veřejnosti a státní správě
na www.umeleckevzdelavani.cz.
Michaela Přílepková
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