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Foto popis| NEJEN ZAJÍMAVÉ ČTENÍ. Informace v těchto novinách mě přivedla v sobotu 5. 4. do kavárny Malé scény ve Zlíně. Šest studentů Filozofické fakulty univerzity Palackého v Olomouci četlo z knihy „Gottland“ polského reportéra Mariusze Szczygiela (1966), který pracuje v deníku Gazeta Wyborcza a taky předává svoje zkušenosti jako pedagog na Varšavské univerzitě. Ve své knize popisuje, vnáší otázky i odpovídá na témata působnosti i života rodiny Baťových, Lídy Baarové, Stalinova pomníku a jeho tvůrce, chartistů, Karla Gotta i Franze Kafky. Je nadmíru překvapující, že o těchto velikánech 20. století zasvěceně píše rodilý Polák. Rád zkoumá složité období okupace, Německa i vlády komunismu. Velký zájem o knihu v Polsku je dokladem, že Poláci se zajímají o dění u nás, vždyť jsme měli v daném období hodně společného. V r. 2007 vyšla kniha Gottland v nakladatelství Dokořán - Máj v překladu Heleny Stachové (1931). Studenti FFUP s profesory polštiny v rámci předmětů polské filologie různých oborů se vnořili do tohoto projektu. Doubravka a Daniela Krautschneiderovy, Josef Trčka, Petra Vlčka ve Zlíně úspěšně zastoupil Jakub Šindelka, a Eva Paroulková svými originálními cedulemi dělila prostor času. Jiří Křivánek se svojí kytarou a všichni dobře hlasově vybaveni i s doprovodnými nástroji přesvědčili, že osobnosti, o nichž čtou, nejsou jim cizí a daná témata prošla podnětnými diskusemi. Nám posluchačům vnášejí jasnější pohled na chronologicky řazené příběhy zasahující do současnosti. Doubravka je duší tohoto projektu, z knihy vypíchla podstatné, proložila písněmi z Gottova repertoáru a nastudovala s príma partou tato velmi zajímavá témata tak, aby posluchači byli stále vnímaví a dozvěděli se to, co jim chtěl autor knihy se svou novinářskou přesvědčivostí sdělit. Studentům patří velké díky za uskutečnění dobrého nápadu a přeji této partě mnohem víc posluchačů v jiných městech, kde budou s tímto programem putovat.
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