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Fanoušci hororů
zvládají pandemii lépe
pozvánka do kina

L

idé, kteří strávili nespočet hodin sledováním filmů o vraždících zombies, útočících mimozemšťanech nebo rozpadu
společnosti, mnohou být spokojeni. Mezinárodní tým psychologů zjistil, že fanoušci hororů a apokalyptických snímků jsou
odolnější a lépe připraveni na zvládnutí koronavirové pandemie než ostatní.
„Pokud je to dobrý film, vtáhne vás do děje, takže se na problematiku díváte optikou postav a podvědomě zvažujete různé
scénáře. Myslíme si, že se lidé prostřednictvím chování postav
učí. Například věděli, co si mají v karanténě nakoupit,“ popisuje psycholog Coltan Scrivner z univerzity v Chicagu. Vědci pracovali se skupinou 310 dobrovolníků, kterých se ptali na jejich
filmové preference. Pak je zajímalo, jak se tito lidé na pandemii
připravili a jestli prožívali úzkost, depresi, podrážděnost či nespavost. Na základě tohoto výzkumu badatelé zjistili, že příznivci hororů se zdáli být krizí mnohem méně vystrašení než většina
ostatních. Zřejmě mají ze všech těch duchů a maniaků s motorovou pilou pro strach uděláno. Fanoušci dystopických snímků,
kde se zhroutí společnost, byli pro změnu odolnější po praktické
i duševní stránce. „Pokud jste to viděli stokrát ve filmu, tak vás
to tolik nepřekvapí,“ říká Scrivner s tím, že diváci si během karantény oblíbili řadu apokalyptických filmů. Například Nákazu
z roku 2011, která podle vědců hodně připomíná současnou situaci. Ve filmu dochází k šíření smrtícího viru přenosného vzduchem a divákům se naskýtá notoricky známý pohled na kašlající
lidi v rouškách. Jedna z postav zde například nabízí zázračnou
léčbu, což ve společnosti způsobí chaos. „V krizové situaci se pokaždé objeví lidé, kteří budou nabízet něco zázračného. A z filmu si odnesete, že je možná dobré být vůči takovým věcem skeptičtí,“ podotýká psycholog.
Dalším důvodem, proč lidé tíhnou ke katastrofickým filmům,
je to, že mohou zažít rozpad společnosti, ale zůstat přitom v bezpečí. „Pokud jste viděli hodně filmů, kde se lidé chystají na apokalypsu, zprostředkovaně zažijete katastrofu, masivní sociální
otřes, stav stanného práva nebo lidi reagující solidárně i velmi
nebezpečně. V porovnání s někým, kdo simulaci konci světa nikdy nezažil, na tom budete díky zástupné zkušenosti lépe,“ konstatuje psycholog Mathias Clasen. Co z toho plyne pro mě jakožto velkou fanynku hororů a filmů o ponuré verzi budoucnosti,
upřímně řečeno nevím. Nemám však pocit, že by na mně pandemie zanechala nějaké negativní důsledky, takže asi v pohodě...
Tereza Piskořová
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Knihovna pro veřejnost uzavřena

Brána pro svatého Jana
Osobnosti podpoří sbírku na záchranu kostela

Sbírku na záchranu památky organizují ředitel Hradeckého slunovratu Václav Müller (vlevo) a Dalibor Halátek Zdi v interiéru kostela jsou viditelně poze spolku ZaOpavu.
praskané.
Autorka knihy době. „Náš festival jim zasvě- řadu velmi zajímavých odměn, miž nechybí originální fotograOPAVA roku Šikmý kos- til cyklus pod názvem ´Je tře- které mohou být skvělým vá- fie Petry Vavrečkové nebo řada
tel Karin Lednická, populární ba vrátit místům jejich jména nočním dárkem.“ Mezi ty nej- komentovaných historických
lanškrounský kněz Zbigniew a příběhy´,“ upřesňuje ředitel zajímavější bude určitě patřit prohlídek s komentářem DaliCzendlik nebo ekonom To- Hradeckého slunovratu Václav scénické čtení Karin Lednické z bora Halátka, najdete na stránmáš Sedláček. To jsou někte- Müller. Po besedách s farářem knihy Šikmý kostel s hudebním kách Startovače u akce Brána
ré z osobností, které podpoří Josefem Suchárem, který ob- doprovodem Petra Uviry nebo pro svatého Jana.
Kostel, který založil opavský
sbírku festivalu Hradecký slu- novil zbořený kostel v Nerato- beseda se Zbigniewem Czendnovrat a spolku ZaOpavu na vě, či muzikantem Petrem Lin- likem a Tomášem Sedláčkem s Přemyslovec Mikuláš II. Opavzáchranu opuštěného a chát- hartem, který se snaží zachránit názvem Tančit životem. „Mů- ský, je již dlouho veřejnosti nerajícího kostela sv. Jana Křti- poutní místo ve Skocích, se žete se také stát vlastníkem spe- přístupný. Leží ve Smetanových
tele v Opavě. Crowdfundin- spolu se spolkem ZaOpavu roz- ciálně upraveného prkna z pů- sadech uprostřed nejrušnějgová akce, která odstartuje 1. hodl přispět k záchraně opav- vodních kostelních dubových ší opavské křižovatky, je obklolistopadu pod názvem „Brá- ské kulturní památky kostela vrat, jimiž se začalo do koste- pen zbytky městských hradeb a
na pro svatého Jana“, si kla- sv. Jana Křtitele. Aby byla sbír- la procházet před 661 lety,“ do- zůstává zvláštní oázou ticha a
de za cíl zaplatit opravu brá- ka úspěšná, musí se na portálu plňuje Dalibor Halátek ze spol- klidu uprostřed městské vřavy.
ny v gotickém portálu zbylých Startovač během jednoho mě- ku ZaOpavu. Proto bude mít Historie této kulturní památky
městských hradeb a nátěr kos- síce vybrat 150 tisíc korun. „Je deska z historických vrat přes- se spjata s johanity, tedy s „rytelní věže. Kostel by měl v bu- to smělý cíl, ale věříme, že nám ně 661 milimetrů a její součás- tíři s bílým křížem“. K vidění je
doucnu ožít řadou kulturních naše publikum opět ukáže, jak tí bude také poděkování a jmé- zde mnoho zajímavého, napříje skvělé,“ říká Václav Müller a no dárce, které do něj vypálí na klad kamenný náhrobek vraa společenských akcí.
Spojení obou organiza- dodává: „Kromě dobrého poci- speciálním laseru partner akce tislavského světícího biskupa
cí není náhodné, ohroženým tu z pomoci při záchraně histo- Charita Opava. Seznam dal- Bernarda Symbalského.
(im)
památkám se věnují dlouho- rické stavby totiž nabízíme také ších desítek odměn, mezi ni-

Beseda s Bobem Kartousem online

První online stream projektu Mendelova gymnázia a
Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě Moderních výzev lidstva se
uskutečnil v úterý 13. října. Jak příznačné,
že beseda o kyberprostoru musela sama
proběhnout v kyberprostoru. Hostem tohoto netradičního setkání v rámci cyklu
Moderních výzev byl Bohumil Kartous,
český expert na vzdělávání a provokatér
veřejné diskuze, jak sám sebe rád označuje.
První částí streamu byla přednáška, jež
nese stejný název jako autorova kniha: No
Future – Vezeme děti na parním stroji do
virtuální reality? „Během této prezentace nám Bob Kartous nastínil problematiku
mnoha témat současnosti. Jak vychovávat
děti jiného lidského druhu, tedy děti narozené v čase všudypřítomné elektroniky a
virtuální reality? K čemu směřujeme – Nadčlověk jednadvacátého století a jeho výbava?
Někdy až provokativními otázkami se snaží
Bohumil Kartous představit palčivé problé-
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Opavská knihovna včetně všech poboček je uzavřena.
Od minulého týdne je až do konce nouzového staOPAVA vu uzavřena Knihovna Petra Bezruče v Opavě, a to
včetně jejích poboček. Výpůjčky a rezervace knih byly automaticky prodlouženy do 9. listopadu.
„Vracení výpůjček je možné prostřednictvím našich biblioboxů.
Do odvolání knihovna neposkytuje služby meziknihovní výpůjční služby a nevyřizuje požadavky na objednávky knih ze skladu a
volného výběru,“ informuje vedení knihovny na svých webových
stránkách. Mají-li lidé o knihy zájem, mohou si je vypůjčit v elektronické formě prostřednictvím online katalogu.
(tep)

Studenti Mendelova gymnázia
diskutovali na téma kyberprostor v kyberprostoru. Foto: MGO
my současné doby, kterým není věnována
dostatečná pozornost,“ přibližuje ředitelka Mendelova gymnázia Monika Klapko-

vá. Důležitou výbavou moderního člověka
je podle autora sebepoznání a sebevědomí,
schopnost rozhodovat se a neupadnout do
rozhodovací paralýzy, growth mindset (růstové myšlení – pozn. red.) a práce s chybou,
občanská participace či obyčejné hrdinství.
„Všechny tyto termíny jsou v přednášce
skvěle vysvětleny, často také s návrhem řešení, jak tyto schopnosti do svých životů získat,“ říká Monika Klapková.
V druhé části online přednášky byl jako
při běžných setkáních prostor pro mnohé
dotazy. „Diskuze byla řízena studenty našeho gymnázia Šimonem Plaskurou a Josefem Šimečkem. Byla velmi široká, od problémů školství a připravenosti škol na
současnou epidemii Covid-19, přes kyberšikanu a orientaci v kyberprostoru až po to,
co je na Češích hobitího,“ dodává ředitelka gymnázia. Záznam tohoto streamu lze
zhlédnout na YouTube kanálu Moderní výzvy lidstva, stejně jako záznamy ostatních
přednášek loňského a letošního roku.
(tep)

Kniha o malíři získala ocenění
Paula Gebauera, který většinu života až
Kniha vědo odsunu prožil v rodné obci Sosnová
nována
v českém Slezsku. V pěti kapitolách je
malíři Paulu Gebauezde popsán Gebauerův umělecký odrovi získala prestižní
kaz v kontextu širších historických a
Cenu Otokara Fischekulturních souvislostí. Publikace předra, udělenou Institutem
stavuje pokus o komplexní uchopepro studium literatury
ní různých aspektů malířovy tvorby,
za nejlepší česky psanou
která dodnes vyvolává emotivní reakgermanobohemistickou
ce. Nepochybně bude i do budoucna
práci. Esteticky vkusně
předmětem dalšího výzkumu, ať už v
zpracovaný svazek je výkontextu regionální problematiky taksledkem systematického
zvaného Heimatkunst (v doslovném
a kritického výzkumu
překladu umění domoviny – pozn.
zaměřeného na českored.), nebo v rámci širší diskuze o pomoravsko-slezskou kulvaze moderních středoevropských returní společnost. Pualismů meziválečného období a jejich
blikaci vydal Národní
následného zneužití nacistickou propamátkový ústav v Lipagandou. Knihu je možné zakoupit
berci v roce 2018.
Kniha sleduje životní Publikace sleduje život- v Historické výstavní budově Slezskéní
příběh
malíře
Paula
ho zemského muzea po jeho opětovpříběh a uměleckou tvorbu
ném otevření.
(tep)
německy hovořícího malíře Gebauera.
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