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Aleš Fetters slavil 
pětasedmdesát           

Marcela Fraňková           
 

     Snad jenom pečlivé přepočítání let od roku 1933, kdy se 4. dubna narodil Aleš Fetters, 
nás přesvědčí o tom, že je to skutečně sedmdesát pět. Je to tak a my máme dnes 
možnost popřát zdraví, štěstí a dobrou pohodu k narozeninám člověku, který svůj 
dosavadní život vrchovatě naplnil prací na poli jazyka, literatury a kultury našeho národa. 
 
      I přesto, že život přinesl Mgr. Fettersovi různé zvraty, problémy i těžké chvíle, 
zachoval si životní optimismus a neobyčejně široký rozsah svého působení pro český 
jazyk, které směroval jako pedagog svým žákům a jako literární vědec a znalec české 
literatury všem, kteří se o českou literaturu zajímají. Udělal tak pro Čechy práci, která se 
dá těžko porovnávat nebo měřit a je prakticky nedocenitelná. A co je důležité, dále 
pracuje a podílí se na mnoha projektech, které neobyčejně obohacují jak regionální, tak i 
celostátní fondy jazykovědy a literatury. 
 
      Odborníků, jako je Aleš Fetters, skutečně není mnoho. Kdybychom chtěli vypsat 
podrobně všechny jeho práce, byl by to opravdu nekonečný seznam. Zmíníme proto 
hlavně jeho přínos propagaci díla bratří Čapků, profesora Václava Černého, Josefa 
Škvoreckého, Egona Hostovského a dalších osobností literárního světa. Poděkujme mu 
za to, že je celá léta spojen s mnoha periodiky a sborníky a zpracoval pro ně velké 
množství článků zachycujících osobnosti, historii a zajímavosti ze života lidí v našem 
regionu. A poděkujme tomuto nesmírně milému a obětavému pedagogovi, spisovateli, 
publicistovi, muzikologovi, recitátorovi i kolegovi a kamarádovi také za to, že přináší a šíří 
kolem sebe kromě vědeckého působení a literárně zpracovaných myšlenek také jemu 
vlastní člověčinu, kterou nelze ničím nahradit. 
 
      Kdo Aleše Fetterse zná, dá mi za pravdu a bude mu spolu se mnou přát, aby dál tvořil 
a přinášel do našeho života tolik potřebnou vlídnost, zásadovost, pracovitost a lásku k 
jazyku i k člověku. Náš milý Aleši, pozvedáme symbolickou číši dobrého vína na Tvé 
zdraví. 
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