Kniha Neklidné století aneb Žít se ctí je pokřtěna
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Neklidné století aneb Žít se ctí. To je titul knihy, kterou představil v přednáškovém sále
Národního domu autor Kamil Rodan a následně pokřtil primátor města František Jura.
„Z této knihy bych zmínil minimálně tři hodnoty, které jsou v ní obsaženy, a na které bychom
měli navazovat i v dnešní době: Hrdost na naše město, úcta k autoritám a úcta k rodičům. Tyto
základní myšlenky bychom měli zdůrazňovat i dnešní mladé generaci," uvedl primátor Jura.
„Publikace je k dostání také na radnici, konkrétně v turistickém informačním centru," doplnila
náměstkyně Milada Sokolová, která se slavnostního křtu účastnila společně s primátorem.
Kniha popisuje životní osudy studentů a studentek dívčího reálného gymnázia v Prostějově na
pozadí dějin Československa 20. století. Vedle informací ze školního života na přelomu 30. a 40.
let minulého století se čtenář seznámí také s dobovými reáliemi maloměsta a krizovými
okamžiky našich národních dějin (okupace, politické procesy, perzekuce ad.).
„Nejmarkantnějším znakem kvalitní biografie je skutečnost, že dějiny dané doby z ní vystupují
bezprostředně a v přímém dobytu s konkrétním životním příběhem; jakoby tato interpretace
maximalizovala přiblížení k nepřiblížitelnému, tedy k historii jaká byla. Autor naplnil tuto
definici v nanejvýš vrchovaté míře. Životní příběhy jednotlivých studentů a studentek totiž před
čtenářem vystupují v podobě plastické a komplexní, v řadě případů jsou texty pojaty dojemně či
výrazně evokují myšlenky o pomíjivosti tohoto světa či otázky o skutečných a elementárních
hodnotách našeho pozemského bytí. Je potřeba ocenit až mimořádnou stylistickou vyspělost
autora, zjednodušeně řečeno - práce se prostě dobře čte a jistě zaujme i čtenáře stojícího mimo
historickou obec", hovoří se v jednom z posudků.
Mgr. Kamil Rodan, Ph.D. (*1978 v Ostravě)
Po absolvování gymnázia vystudoval historii na filozofické fakultě Ostravské univerzity v
Ostravě (2001), v roce 2008 získal tamtéž doktorát z hospodářských a sociálních dějin. Vedle
řady odborných článků a studií z oblasti regionálních dějin Slezska a severní Moravy,
československé kultury v období normalizace a evropských panovnických rodů v 19. a 20. století
je autorem vědeckých monografií Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848–1914
(2008), Historie novoveských hostinců ve světle dobových dokumentů (2017), Neklidné století
aneb Žít se ctí (2019) a populárně - naučných knih Ženy s korunou (Naše vojsko, 2016) a Život s
korunou (Naše vojsko, 2018). V současnosti působí jako vědeckovýzkumný pracovník Oddělení
historického výzkumu – Slezského ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. (ber)
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