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rek, CSc., (PdF U H K Hradec Králové) referátem Der tschechische Weg ZUT gegenwártigen Rezeption, Auffiihrung und lnterpretation von Čechovs Dramen.
Vedle poděkování organizátorům za celkové uspořádání tohoto velkého - nejen ba
datelského a vědeckého, ale i společenského a kulturního setkání je nutno vyjádřit vděč
nost i za finanční podporu (ubytování, dotace části jízdného), která zejména referujícím
z tzv. bývalých socialistických zemí účast na sympoziu umožnila.
Oldřich Richterek

Založena Česká asociace slavistů
Dne 20. ledna 2005 se v zasedací místnosti Hlávkovy koleje v Praze konala ustavují
cí schůze České asociace slavistů. B y l i zde přítomni slavisté z hlavních českých slavistic
kých pracovišť (Prahy, Olomouce, Bma, Ostravy, Českých Budějovic, Ústí nad Labem
a Hradce Králové).
Jednání uvedl a úvodní část řídil dr. Giuseppe Maiello z Ústavu slavistických a vý
chodoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V krátkém proslovu se
zmínil o symbolice místa konání ve spojitosti s životem českého národního společenství
a klíčovými body dějin české slavistiky. Požádal pak prof. Iva Pospíšila, aby podal struč
nou zprávu o činnosti Českého komitétu slavistů a českého a mezinárodního slavistického
společenství od roku 1998, kdy byl zvolen nový předseda Českého komitétu slavistů
v prostorách Slovanského ústavu A V ČR jednomyslnou tajnou volbou na doporučení kon
sensu grémia, k němuž tehdy patřili mj. prof. Wollman a dr. Vavřínek. Referent odkázal
k doméně www.slavistika.cz. kde jsou důležité informace z dění v domácí i mezinárodní
slavistice, včetně nejnovějších výsledků jednání prezídia Mezinárodního komitétu slavistů
(Opole, září 2004). Prof. Miloš Zelenka pak přečetl stanovisko prof. Slavomíra Wollmana
a dr. Jana Ruferová dopis prof. Oldřicha Richterka.
Následovala diskuse o poslání asociace, proběhla volba jejího komitétu a bylo
schváleno toto usnesení:
1. Ustavující schůze České asociace slavistů vyslechla a vzala na vědomí zprávu prof. Ivo
Pospíšila o činnosti Českého komitétu slavistů, stanoviska prof. Slavomíra Wollmana a
prof. Oldřicha Richterka, úkoly ČAS přednesené prof. Ivem Pospíšilem, diskutovala
o úkolech ČAS a zvolila komitét ČAS v tomto složení: PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc. (FF U K Praha), Dott. Giuseppe Maiello, PhD (FF U K Praha), PhDr.
Zdeňka Nedomová, PhD. (Ostravská univerzita), prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (FF
M U Bmo), prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. (PedF Univerzity Hradec Králové),
PhDr. Jana Ruferová, PhD. (PedF Univerzita Hradec Králové), prof. PhDr. Marie So
botková, CSc. (FF U P Olomouc), doc. PhDr. Ludvík Štěpán, PhD. (FF M U Bmo), prof.
PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. (PedF Jihočeské univerzity České Budějovice), revizor
účtů: PhDr. Jih' Gazda, CSc. (FF M U Bmo).
čestný člen komitétu ČAS: prof. PhDr. Slavomír Wollman, DrSc. (emeritní vedoucí vě
decký pracovník Slovanského ústavu A V ČR, Praha, od r. 1986 až do zbavení funkce
ředitelem Slovanského ústavu v roce 2004 vedoucí redaktor Slavie, tajemník redakce
Slavie v letech 1949-1968, dlouholetý předseda ČKS a emeritní předseda M K S ) .
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2. Ustavující schůze ČAS pověřila zvolený komitét organizací každoročních valných
hromad a konferencí českých slavistů jako místa pravidelného profesního setkávání.
3. Pověřuje zvolený komitét úpravou stanov ČAS
a) v tom smyslu, že členem ČAS může být odborně pracující slavista i bez základní
vědecké hodnosti ( C S c , Dr., PhD.), ale s výhledem jejího rychlého dosažení (v podstatě
jde o doktorandy), jehož přihlášku doporučí minimálně dva členové ČAS a schválí valná
hromada ČAS.
b) v počtu členů komitétu ČAS, který by se mohl v závislosti na početnosti ČAS zvýšit
z dosavadních devíti na patnáct.
3. Schvaluje členský příspěvek ve výši 130 Kč ročně.
4. Pověřuje předsedu komitétu ČAS zřízením účtu ČAS.
Komitét ČAS pak na svém prvním zasedání zvolil předsedou ČAS prof. Iva Pospíšila
a místopředsedou prof. Miloše Zelenku.
(ip)

Prázdninový kurs lužické srbštiny počtrnácté
Ve dnech 26. 7. - 13. 8. 2004 pořádal Serbski Institut v Budyšíně již X I V . letní kurs
lužickosrbského jazyka a kultury (XIV. ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu).
Celkem se jej účastnilo 47 zájemců o tento nejmenší slovanský národ. Nejvíce účast
níků bylo z Polska, ČR a Ukrajiny. Menší zastoupení (jednoho nebo dvou účastníků) měly
Bulharsko, Makedonie, Slovensko, Srbsko, Finsko, Rusko, Francie, Nizozemí, Japonsko
a U S A . Na kursu se sešla pestrá společnost složená povětšinou ze slavistů vědců či studen
tů, z níž čněl „speciální" host Ludvík Vaculík, který Lužici věnoval tři ze svých pravidel
ných fejetonů v Lidových novinách, z nichž dva napsal přímo v Budyšíně. Jen na okraj
zmiňme jednu perličku. Ve svém úvodním proslovu zmínil organizátor kursu dr. F. Šěn, že
se chtěl v roce 1968 stát novinářem. Jako zkoušku mu zadali v redakci Nowe doby posou
dit manifest L . Vaculíka 2000 slov. Manifest neodsoudil, a tak se nestal novinářem.
1

Program kursu vměstnaný do tří týdnů byl opravdu bohatý. Výuka probíhala ve zhru
ba pětičlenných skupinkách, do nichž jsme byli rozděleni podle studovaného jazyka (horní
nebo dolní lužická srbština) a stupně pokročilosti. Základní jazykové vyučování se konalo
dopoledne od pondělí do soboty. Kromě ní mohli kursisté absolvovat velké množství dopl
ňujících přednášek z jazykovědy, dějin, etnologie a kultury. Jazykové znalosti rozšiřovaly
tři dobrovolné přednáškové cykly zaměřené na syntax (dr. T. Meškank), slovní zásobu (dr.
J. Šolčina) a frazeologii (dr. S. Wólkowa). Z bohatého výběru doplňujících přednášek vy
bírám jen některé: Wo prašenju luiickoserbsko-českich
počahow (prof. Dr. H . Šewc),
Serbja z wida zapadoněmskeho nowinarstwa w lětach 1945 - 1990 (dr. E . Pjech), Arnošt
Muka a serbske národně drasty (dr. I. Kellerova), „Imaginarny muzej" podobiznow serbskich wótčincow w 19. a na zpočátku 20. lětstotka (dr. M . Měrčinowa). Rád bych vyzvedl
především dvě z těchto přednášek a sice Šancy za zachowanje serbskeje řěče a identity argumenty a strategije, kterou přednesl český etnolog a sorabista doc. L . Šatava a která
upozornila na nejaktuálnější lužickosrbský problém. Na podobně aktuální téma se zaměřil

' Srov. Lidové noviny z 10. 8. 2004, 17. 8. 2004, 24. 8. 2004.
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