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OSTRAVA – DONĚCK
1:1

Kdy tam přiletíme?
„Máš už tu prezentaci do Doněcku?“ – 

„Právě jsem to dostal. Je to pěkné, ale celé 
v angličtině. Mělo by to být rusky, ať nám ro-
zumí. Do odjezdu to nepřeložím.“ – „Tak to 
musíme udělat cestou. Vezmeš notebook?“ – 
„Už se mi nevejde. Beru si i věci do Polska, 
vracím se o dva dny dříve a jedu tam přímo 
z letiště, ani se nezastavím doma.“ – „Tak 
vezmu svůj. Nechám ho nabít a udělá se to 
v autě a pak v letadle...“

Když se připravuje zahraniční cesta, tak 
takové telefonáty těsně před odjezdem ne-
jsou nic neobvyklého. Musí se zjistit, kdo 
má u sebe všechny jízdenky, zajistit místa 
v letadle („Hlavně na křídle, ať to moc ne-
houpe a do uličky, ať se nemusím prodírat 
přes lidi...“), připravit a několikrát spočítat 
propagační předměty („A přibal ještě jednu 
sadu, kdyby se tam objevil někdo navíc.“). 
Naposledy se před odletem přečtou maily  
a vyřídí to nejdůležitější (zajížďka na fakul-
tu a děkanské podpisy na důležitých dopi-
sech rozložených na kapotě nastartovaného 
auta), zkontroluje se pas a peníze... A může 
se vyrazit.

Tentokrát na Ukrajinu. Do Doněcku.
Dopoledne v práci, rychle domů pro 

věci. Sprcha a už je třeba vyrazit. Naložit 
všechny do auta, pěkně postupně směrem od 
fakulty k Praze. Dodržuje se přesně smluve-
ný čas, protože letadlo nečeká. Ve 21 hodin 
odbavení, ve 22 hodin odlet, po 2 048 leto-
vých kilometrech ve 2 hodiny v Doněcku, 
ve 4 hodiny – a možná i později – v hote-
lu v posteli, v poledne začátek oficiálního 
programu, kdy musí být všichni připravení 
a svěží.

A úkol, který zástupce Filozofické fa- 
kulty OU čekal, byl zodpovědný. Naše de-
legace vedená děkanem prof. Zářickým  
a složená z proděkana pro zahraniční vztahy  
a rozvoj doc. Otiska a zástupců katedry 
slavistiky dr. Igora Jelínka a dr. Vítězslava 
Vilímka měla posoudit možnosti spolupráce 
s Doněckou státní univerzitou managementu  
a uzavřít odpovídající smlouvu.

Doněck neleží na Donu
Příprava na pracovní cestu se ale neo-

mezuje jenom na organizační záležitosti. 
Spočívá také v tom, že se zjistí maximální 
množství informací o tom, kam člověk jede. 
O městě, o univerzitě a konkrétním praco-
višti, o lidech, kteří na něm působí... A sa-
mozřejmě také o tom, co je v okolí zajíma-
vého a co stojí za to vidět.

Proto všichni dobře věděli, že Doněck 
leží na východě Ukrajiny, v rusky hovoří-
cí enklávě a že je vzdálený asi 100 km od 
Azovského moře. Že je to převážně průmys-
lové milionové město a že se hutním a ka-
menouhelným průmyslem podobá Ostravě. 
Když je vedoucím delegace historik, tak 
vám ještě před příjezdem na místo zasvěce-
ně povykládá o tom, že Doněck byl založen 
jako osada Juzovka roku 1869 anglickým 
důlním podnikatelem Hughesem (ruská va-
rianta jeho příjmení je Juzov, proto Juzov-
ka), že se město jmenovalo také Stalino a na- 
konec bylo přejmenováno na Doněck podle 
řeky Doněc. Ne podle Donu, jak by se na 
první pohled mohlo zdát. Škoda jen, že ve 
výpravě nebyl žádný geograf, protože by 
výklad doplnil tím, že ani Doněc – konkrét-

ně Doněc Severskij, protože Donců je více 
– přes Doněck vlastně vůbec neprotéká a je-
nom dal městu jméno.

Na místě samém všichni účastníci cesty 
zjistili, že podobnost našich měst je možná 
větší, než by se dalo čekat. Doněck je sice 
mladší, a proto v něm nenajdeme staré cent-
rum s náměstím, ale jen několik uliček s dře- 
věnými domy, které zůstaly ze staré Juzov-
ky, věže šachet trčící přímo z „živého“ měs-
ta, vysoké homole přesně kuželovitých hald, 
rámující horizont krajiny – to vše nějak při-
pomíná, jak jsou si naše města blízká.

Univerzita s vlastním 
muzeem

Hlavní úkol „mise“ spočíval v navázání 
kontaktu s pracovištěm, o kterém jsme měli 
zatím jen velmi hrubé reference, ale které 
nás k cestě přesvědčilo svým nadšeným přá-
ním obnovit výuku češtiny a nabídnout při 
tom zajímavé protislužby. Nový partner byl 
atraktivní i tím, že Doněcká státní univerzi-
ta managementu je dnes jednou z největších 
univerzit v Doněcku a studuje na ní v baka-
lářském a magisterském studiu okolo 9 000 
studentů.

V univerzitním muzeu Fota: DonGUU a Aleš Zářický
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Aby se s univerzitou naši představitelé 
seznámili co nejvíce, po krátkém uvítání 
zástupcem rektora jim hostitelé ukázali uni-
verzitní muzeum. Při prohlídce exponátů 
spjatých se založením školy, fotografiemi 
předních doněckých vědců a oceněními 
z oblasti sportu (ale také soutěží krásy) se 
zjistilo, že se naše univerzity podobají svojí 
historií: statut akademie totiž Doněcká stát-
ní univerzita managementu získala až v roce 
1992, kdy se transformovala ze samostatné-
ho institutu.

Zájem o Ostravu a Ostravskou univerzi-
tu byl opravdu upřímný. Při přednášce na-
šeho pana děkana, ve které prezentoval fa-
kultu i město, byl sál plný nejen učitelů, ale 
především studentů. Kladli zajímavé dotazy,  
z nichž bylo zřejmé, že se chtějí o novém 
partnerovi dozvědět co nejvíce („Jakou 
oblastí filozofie se v Ostravě zabýváte?“… 
„Mají vaši studenti možnosti vyjíždět na 
stáže do zahraničí?“… „Jaké jsou skutečné 
šance, že se tam dostanou?“…). I pro jedná-
ní na katedrách byl typický upřímný zájem, 
který schůzky změnil téměř v maraton otá-
zek na organizační, vědeckou a pedagogic-
kou práci.

S potěšením se zjistilo, že se možnosti 
budoucí spolupráce neomezují jen na spo-
lečné zájmy v oblasti výuky a výzkumu 
v psychologii a sociologii, ale slibují také 
možnost výměny lektorů českého a ruského 
jazyka. Ta umožní v Doněcku obnovit vý-
uku češtiny a díky ní by ostravská slavisti-
ka mohla získat lektora ruštiny. To byl také 
možná hlavní důvod, proč nabídka na spo-
lupráci z doněcké univerzity zaujala vedení 

naší fakulty a proč nakonec byla 18. května 
2012 podepsána rámcová dohoda o spolu-
práci mezi Filozofickou fakultou Ostravské 
univerzity a Doněckou státní univerzitou 
managementu, dohoda, jejíž konkrétní ob-
sah bude formulován v návazných plánech 
spolupráce. Proto také byli naši noví doněčtí 
přátelé pozváni na podzim do Ostravy.

Nesplněné naděje
Vedle cílů pracovních měl každý účast-

ník cesty i cíle čistě osobní. Téměř všichni 
vědí, že náš pan děkan a proděkan Otisk 
mají velmi kladný vztah ke sportu. Bývali 
aktivními sportovci a dnes jsou velcí fan-
dové fotbalu. Proto se samozřejmě chtěli 
na vlastní oči podívat na stadion, kde hra-
je jeden z nejslavnějších ukrajinských klu-
bů Šachťor Doněck. Ještě přitažlivější se 
Mekka ukrajinského fotbalu stala tím, že 
se stadion připravoval na mistrovství Ev-
ropy ve fotbalu. Vnímaví hostitelé nejen že 
zajistili i ubytování v hotelu, který byl blíz-

ko stadionu, ale také slíbili jeho prohlídku. 
Když se začal přibližovat den prohlídky sta-
dionu, zjistilo se, že ani přes veškeré úsilí  
a osobní kontakty není možné se na stadion 
dostat. Z bezpečnostních důvodů. 

To ale Ostraváky neodradilo. Chtěli 
si místo, které znali z televize a fotografií 
prohlédnout na vlastní oči alespoň zvenčí. 
Zběžný pohled z okna nočního taxíku při 
příjezdu z letiště jejich přání jenom zvět-
šoval, protože v noci vypadala budova jako 
obří modrý svítící létající talíř, který náho-
dou přistál přímo uprostřed města. Proto 
odmítli nabídky na návštěvu show s delfíny 
a jiné atrakce a vydali se v doprovodu po-
zorné hostitelky na místo, o kterém snili už 
od doby, kdy se začala celá cesta připravo-
vat. Stadion samozřejmě museli celý obejít, 
aby pocítili jeho skutečné rozměry. Krásu 
čistých ryze funkčních tvarů, průhlednou 

hmotu modravého skla, jen místy přeru-
šenou sloupy s obřími obrazovkami, které 
se táhnou od paty stavby až po její vrchol. 
Dojem velikosti umocňovala zcela prázdná 
obří parkoviště a parková zóna obklopující 
stavbu. Za parkem čekala menší moderní 
stavba, ve které se skrývala galerie. Ná-
vštěvu komplexu ukončila výstava moder-
ního ukrajinského umění – maleb, skla, ale  
i panenek.

Ale člověk nemusí fandit pouze sportu. 
Jsou lidé, kteří mají rádi některé dopravní 
prostředky. Například metro. Ti se pak musí 
v každém městě, kam přicestují, projet me-
trem a jízdenky si schovávají jako třeba fa-
noušci fotbalu šály z významných zápasů. 
I takový člověk se našel mezi ostravskými 
delegáty. Když zjistil, že má být v Doněcku 
metro, začal se těšit, že si do své sbírky tro-
fejí přidá další podzemní dráhu. Jaké bylo 
jeho rozčarování, když až na místě zjistil, že 
se metro od 90. let staví, ale že ještě není  
v provozu a že se neustále vedou spory  
o tom, zda se má ve stavbě pokračovat ne- 
bo zda má být zakonzervována!

Všichni ale byli nakonec rádi, že nespl-
něny zůstaly jenom ty naděje, které byly 
do jisté míry druhořadé. Pracovní program, 
kvůli kterému celou náročnou cestu podnik-
li, se podařilo naplnit a Filozofická fakulta 
našla nového partnera, který má skutečný 
zájem o spolupráci. Navržené projekty sli-
bují další rozvoj obou fakult v oblastech, kde 
je to velmi potřebné.

Na závěr čtenářům ještě dlužíme vy-
světlení poněkud nemístného nadpisu toho-
to článku. Protože se vlastně žádný zápas 
mezi Ostravou a Doněckem nehrál. Fiktiv-
ní fotbalový výsledek, který jsme si vzhle-
dem k době, kdy vychází tento článek a kdy 
všichni sledují fotbalové Euro, vymysleli, by 
měl znamenat, že obě naše města, Ostrava  
i Doněck, našla slibného partnera pro spo-
lupráci.

Vítězslav VILÍMEK

A dohoda je uzavřena

Donbas Arena, doněcký fotbalový stadion
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