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Stříbrná pamětní medaile předsedy Senátu pro prof. Josefa Jařaba
Senátor Lumír Kantor nominoval profesora Josefa Jařaba, uznávaného překladatele a vědce
Univerzity Palackého v Olomouci, na ocenění Stříbrná pamětní medaile Senátu. Pamětní medaile se
udělují od roku 2007 významným osobnostem, jež vynikají ve svých oborech. Předseda Senátu, Milan
Štěch, vyhověl jeho žádosti, již podpořili i místopředseda horní komory Jiří Šesták a senátorka Jitka
Seitlová. Dne 27. září 2017 byla Josefu Jařabovi medaile osobně udělena během slavnostního aktu
v Hlavním sále Senátu. „Jsem velmi rád, že pan profesor medaili osobně převzal. Je to člověk širokého
srdce. Ohledně otázek jako jsou demokracie, osobní statečnost a pevné postoje či nadhled, jsem se od
něj mnohé naučil,“ doplňuje Lumír Kantor. Událost bude v záznamu zařazena do programu ČT24 dne
28. září 2017 od 17.00 hod.
Josef Jařab působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky Univerzity Palackého se zaměřením na
dějiny americké literatury. Za svoji vysoce ceněnou práci v akademickém prostředí získal čestné
doktoráty na Mount Mercy College v Iowě, pensylvánské Moravian College a Univerzitě v Durhamu
v Anglii. Absolvoval několik studijních a vědeckých pobytů v USA, byl dokonce hostujícím profesorem
na Harvadské univerzitě. Ikonický symbol listopadového převratu v Olomouci a první porevoluční
rektor Univerzity Palackého v Olomouci vedl v letech 1997-99 prestižní Středoevropskou univerzitu
v Budapešti. Během prvních komunálních voleb v roce 1990 byl zvolen do městského zastupitelstva a
Rady města Olomouce. V Senátu jednal v pozici senátora s důrazem na respekt a úctu k hodnotám
demokracie a humanismu ve prospěch celé společnosti. Předsedal Výboru pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost, čímž ovlivnil řadu strategických zahraničně-politických strategií České republiky
na sklonku vstupu do Evropské unie.

25. září 2017 v Olomouci
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