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1999, 2002; Česko-ukrajinské dialogy s jazykovou etiketou a vzory dokumentů, 1998;
Ukrajinsko-česká a česko-ukrajinská konverzace, 2007), tvoří slovníky (Praktický českoukrajinský slovník. Ekonomika.Finance. Obchod. ve spolupráci s L. Danylenkovou, 2000;
Ukrajinsko-český slovník. Ekonomika. Finance. Obchod. Ve spolupráci s L. Danylenkovu,
2004) aj. Zvlášť záslužná je jeho činnost při přípravě a organizaci mezinárodní konference
Olomouckých dnů ukrajinistů, jejíž tradici v r. 2000 založil a které se vedle pečlivě připravených sborníků mohou pyšnit účastí řady významných zahraničních odborníků. Vedle pedagogických a badatelských aktivit prof. Anderše je třeba připomenout i jeho všestrannou
odbornou angažovanost , ať už jako předsedy oborové rady pro obor ruský jazyk na FF
UP, člena oborové rady pro srovnávací slovanskou filologii na FF UP, člena oborové rady
pro polský jazyk na OU, člena komise Gramatická stavba slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů a v řadě jiných.
Vždy dobře naladěného profesora Anderše neopouští jeho humor asi i proto, že se až
do svého pozdního věku snaží být aktivním sportovcem. Pravidelně hraje odbíjenou a ve
své obci se podílí na organizování nejrůznějších sportovních turnajů. Pravidelně tráví část
své dovolené s aktivními sportovci ve Sportovním areálu UP u orlické přehrady Pastviny
a ke sportovní činnosti vede i svá vnoučata.
I když je naší odborné veřejnosti znám především jako přední ukrajinista, pro své kolegy z katedry slavistiky FFUP v Olomouci je to i rusista. Skvěle plnil roli učitele ruštiny
zejména na intenzivních kurzech ruštiny, pořádaných katedrou pro své studenty. Právě zde
se prof. Anderš odhalil nejen jako nepřeberná studnice příležitostných veršů a dobrých vtipů, které umí nenapodobitelným způsobem vyprávět, ale i jako člověk, který v obtížné situaci dokáže druhému pomoci.
Ačkoli žije v naší republice spolu se svou manželkou a syny již dlouho, kulturu
Ukrajiny, v níž se narodil, si i nadále pěstuje ve svém životě a obohacuje jí své studenty.
Ať mu jeho životní elán vydrží ještě hodně dlouho!
Eva Vysloužilová

Na cestu k ruštině
Belyntseva, O., Janek, A.: Učebnice současné ruštiny. Computer Press, Brno 2009, 560
stran.
Nebývá zvykem v našem časopise zmiňovat se o publikaci právě ve chvíli, kdy vychází. Přesto tak v tuto chvíli činíme – budiž to chápáno spíše jako informace a upoutávka,
ne jako recenze. Přijmete-li tuto noticku současně i jako malou výzvu k nahlédnutí a seznámení, bude to jen dobře. Recenzi ve vlastním slova smyslu necháme na jiných.
Nová učebnice ruštiny je nová jednou zásadní charakteristikou – jejími autory nejsou
renomovaní odborníci ověnčení akademickými tituly, ale studenti magisterského studia
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Několik základních charakteristik nové učebnice – 20 lekcí, bohatá a různorodá
slovní zásoba současné živé ruštiny, gramatika v uceleném srozumitelném systému. Patrná
je snaha autorů vyhovět jak systematickému vyučovacímu procesu vedenému učitelem, tak
podat pomocnou ruku těm, kdo se rozhodnou pro cestu samouka.
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Učebnice obsahuje hodně cvičení – poslechových, drilových, upevňujících i opakovacích. Pro ověření je k dispozici klíč. Naleznete i poměrně dost informací o ruských reáliích
a kultuře – samozřejmě pak obrázky, které učebnici oživují, a zvukové nahrávky namluvené
rodilými mluvčími.
Učebnice v době, kdy bude toto číslo vycházet, opustí tiskárnu – možná Vás tato
noticka ponoukne k tomu, abyste ji vzali do svých rukou. Není to žádná „křehulka“ – téměř
600 stran něco váží. Za podívání ale určitě stojí…
Josef Dohnal
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