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Ostravská univerzita
ve studentském
průvodu Prahou
Studenti pražských vysokých škol se rozhodli uspořádat vzpomínkový průvod se svíčkami 
k 15. výročí 17. listopadu 1989 s cílem připomenout události a ideály doby právě před 
patnácti lety a zároveň upozornit na současnou společenskou situaci, což odráží samotný 
název akce „S lhostejností na Věčné časy?“ Své znepokojení z upadajícího zájmu občanů 
o věci veřejné vyjádřili v Prohlášení studentů (jehož celé znění si můžete přečíst na 
internetové adrese: strada.ff.cuni.cz/listopad).
 V Ostravě jsme neměli dostatek času uspořádat vlastní akci. Díky panu rektorovi, 
který vyhověl naší žádosti o vyslání autobusu za OU do Prahy, jsme se mohli této vzpo-
mínkové události aktivně zúčastnit i my. 
 Autobus tedy vyjel ve 
středu krátce po deváté 
hodině ranní od kolejí 
Jana Opletala na Hladno-
vě. I přesto, že se nadpo-
četní zájemci museli od-
mítat, kapacita autobusu 
nebyla zaplněna, jelikož 
někteří nahlášení svou 
účast na poslední chvíli 
odvolali či v horším pří-
padě se nedostavili vůbec. 
V autobuse se tak smě-
rem do Prahy rozjelo 56 
studentů naší univerzity. 
Po veselejší jízdě se zpěvem i tanci jsme po 6 hodinách dorazili na místo.
 Sraz byl na Albertově, kde se už od 16 hodin scházeli účastníci akce, která byla ofici-
álně zahájena zpěvem studentské hymny Gaudeamus igitur a krátkými proslovy Ladislava 
Smoljaka a Martina C. Putny. Poté zapálením svíček, rozvinutím vlajek a transparentů 
dostal třítisícový průvod svou tvář a vydal se tak po původní trase z roku 1989. S tím 
rozdílem, že před těmi lety byl povolen pouze na Vyšehrad a dál už byl neoficiální, 
kdy směřoval na Václavské náměstí, kam však nedorazil, protože byl, jak je všeobecně 
známo, tehdejšími policejními složkami brutálně zastaven na Národní třídě. U nás pa-

novaly také nemalé obavy, jak to 
na tomto inkriminovaném místě 
dopadne. Věděli jsme, že tam na 
nás nečeká kordon policistů se zá-
měrem přerušit naši demonstraci, 
ale zato jsme si byli všichni moc 
dobře vědomi kulturní show, která 
se tam konala k oslavě stejného 
výročí pod záštitou pražského pri-
mátora Pavla Béma.
 Průvod se klidně za občasných, 
většinou bohužel ne příliš sehra-
ných výkřiků hesel a zpívání pře-
vážně lidových písní linul večerní 
Prahou po plánované trase: Na 

Slupi — Vyšehradská — Plavecká — Rašínovo nábřeží — Masarykovo nábřeží a oné obá-
vané Národní, kde jsme za zvuků hudby umělců našeho populárního výkvětu procházeli 
tisícovkami přihlížejících. Někteří tleskali, s dojetím si utírali slzy a nemalá část z nich 
se po několikerém zvolání hesla „Poj�te s námi!“ k nám také připojila.
 Poslední třetina průvodu však byla diváky zablokována i navzdory tomu, že byl s hlav-
ními pořadateli dopředu domluven hladký průchod studentů. John Bock, který šel také 
v průvodu jako i jiné osobnosti, např. Eva Holubová či Tomáš Halík, vyšel na pódium, 
přerušil přítomné hrající, chopil se mikrofonu a požádal diváky, aby nechali projít stu-
denty ze severní Moravy, kteří byli pro svoje transparenty OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 
a STAVOVSKÁ UNIE OU nepřehlédnutelní. 
 Opozdilý konec průvodu tak mohl dohnat čekající většinu kousek za Národní třídou 
a dojít společně přes Spálenou, Lazarskou a Vodičkovu na Václavské náměstí, kde 

Čestný doktorát polskému 
jazykovědci profesoru
Antonimu Furdalovi

 Na slavnostním zasedání Vědecké rady 
Ostravské univerzity v pondělí 29. listopa-
du 2004 byl udělen čestný titul doctor ho-
noris causa v oboru polský jazyk profesoru 
Antonimu Furdalovi, emeritnímu profeso-
rovi univerzity v polské Vratislavi.

 Profesor Furdal je uznávanou vědeckou 
autoritou v Polsku i za jeho hranicemi. 
V roce 2002 byl zvolen předsedou Polské 
jazykovědné společnosti při Akademii věd. 
Vysoce je hodnocen zejména jeho odbor-
ný zájem o menšinové jazyky v Evropě. 
Na toto téma přednášel v řadě evropských 
zemí. V roce 2002 byl vzhledem ke zmí-
něnému odbornému zájmu zvolen vice-
prezidentem Komise pro otázky jazykové 
integrace s EU. Profesor Furdal přednesl 
úvahu na téma Jazyk a národní identita.
 Současně převzalo jmenovací dekrety 
šest nových docentů, kteří se úspěšně ha-
bilitovali v průběhu letošního roku před 
Vědeckou radou Filozofické, Pedagogické 
a Přírodovědecké fakulty OU. Jmeno-
vitě doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., 
z Jihočeské univerzity v Českých Budě-
jovicích, doc. Dr. univ. Agatha Csehiová, 
Ph.D., z univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre, doc. RNDr. Pavla Kunderová, 
CSc., z univerzity Palackého v Olomouci, 
doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D., z Masa-
rykovy univerzity v Brně, doc. Ing. Josef 
Tvrdík, CSc., a doc. PaedDr. Iva Málková, 
Ph.D., z Ostravské univerzity.

 JIŘINA VEČEŘOVÁ

REKTOR V. BAAR PŘEDÁVÁ JMENOVACÍ DEKRET 
I. MÁLKOVÉ



pod sochou sv. Václava vystoupili 
se svými příspěvky Šimon Pánek, 
Jiřina Šiklová a Tomáš Halík. 
Jedním z hlavních organizátorů 
bylo také přečteno Prohlášení stu-
dentů. Jaroslav Hutka se sborem 
přítomných zazpíval tu svou dobře 
známou píseň, čímž byla akce ofi-
ciálně ukončena. Na připomínku 
celé akce zapálilo několik studen-
tů pod sochou svíčky. 
Když jsme se po skončení demon-
strace setkali pod transparentem 
OU, ještě za námi s ohromným 
nadšením přiběhla Jiřina Šiklová 
a ocenila, že jsme přijeli až z takové dálky, kterou jsme ten den museli absolvovat 
podruhé. Na cestě zpět byl opět autobus zaplněn kytarovou melodií a zpěvem neúnav-
ných.
 Stavovská unie studentů by tímto chtěla poděkovat panu rektorovi za umožnění účasti 
našich studentů na této akci, za zafinancování autobusu, a také katedře výtvarné výchovy 
za přípravu transparentů, které byly nejen přínosem pro samotný průvod, ale i k zvidi-
telnění naší univerzity. JANA HAJDA, SUS

Host na katedře českého 
jazyka

 V říjnu jsme měli na katedře češtiny 
milou návštěvu — doc. Margaritu Mlade-
novou, CSc., z Bulharska. Paní docentka 
je vedoucí katedry slovanské jazykovědy 
Sofijské univerzity sv. Klimenta Ochridské-
ho; mluví výborně česky, takže mnozí by 
nepoznali, že je cizinka. Doc. Mladenová 
se zúčastnila několika školních, ale i mi-
moškolních akcí. Zapojila se také do výuky 
a vystoupila s přednáškou pro Jazykovědné 
sdružení, ve které nás seznámila s činností 
bulharských bohemistů.
 Bulharská bohemistika byla založena 
v roce 1953, od roku 1954 funguje na 
Sofijské univerzitě — tam byl jejím zaklada-
telem prof. Světlomir Ivančev. V Plovdivu 
je bohemistika od roku 1978, v Blagoev-
gradu od roku 1994. Čeština se učí také 
„u moře“ — ve Varně a v Burgasu, a to se 
zaměřením pro turistický ruch.
 Bohemisté v Sofii založili v roce 1993 
Bohemiaklub, který vykazuje pozoruhodně 
bohatou a záslužnou činnost: vydává časo-
pis Homo Bohemicus, beletristickou řadu 
Malá česká knihovnička a řadu vědeckých 
děl Velká česká knihovna; vydává překlady; 
vydává originální českou poezii vzniklou 
v Bulharsku; organizuje přednášky; orga-
nizuje divadelní představení v češtině. Při 
mnohých projektech spolupracuje s Českým 
centrem v Sofii. Snad nejvíc oceňovaným 
dílem bulharských bohemistů je dvoudílný 
Česko-bulharský slovník. Doc. Mladenová 
před příjezdem do Ostravy odevzdala do 
tisku rukopis česko-bulharské konverzace. 
 Věříme, že se paní docentce u nás lí-
bilo a že našla inspiraci pro svou další 
práci. MARCELA GRYGERKOVÁ

Parémie národů slovanských 
podruhé
Ve dnech 10. a 11. listopadu katedra slavistiky FF OU uspořádala již II. mezinárodní 
vědeckou konferenci na téma Parémie národů slovanských.

  Konferenci svým projevem 
zahájila děkanka FF OU 
doc. PhDr. Eva Mrhačová, 
CSc., která přivítala všechny 
pozvané hosty z našich i za-
hraničních partnerských uni-
verzitních pracoviš�. Do Ostra-
vy tak přijali pozvání zástupci 
univerzit z Prahy, Brna, Hrad-
ce Králové, Bratislavy, Prešo-
va, Trnavy, Ružomberku, Žili-
ny, Krakova, Vratislavi, Sedlic, 
Čerkas a Petrohradu.
  V úvodu samotné konferen-

ce vystoupil prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc., z Katolické univerzity v Ružomberku, který 
svým fundovaným příspěvkem nastínil základní problematiku týkající se paremiologie, 
frazeologie a idiomatiky a jejich vzájemných vztahů. Jak správně ve svém projevu po-
dotkl, frazeologie, jako soubor ustálených slovních spojení, není zkostnatělým obrazovým 
chápáním světa, ale dynamickou součástí jazyka, která se stále vyvíjí a doplňuje. S nově 
utvořenými jednotkami se tak setkáváme nejen v každodenní komunikaci, ale je to i živá 
otázka překladatelství nebo politického, publicistického a reklamního diskursu.
 Jednání pak již tradičně probíhala ve dvou sekcích: první se zabývala komparatis-
tikou a vývojovými tendence-
mi v jednotlivých slovanských 
paremiologiích, např. Fauna 
a flóra v po�ských a sloven-
ských pranostikách (M. Pan-
číkova), Parémie v publicistice, 
jejich proměny a funkce (E. 
Minářova), „Frazeologia biblij-
na“ w Ewangeliach w przekład-
zie na gwarę górali skalnopod-
halańskich u Zakopanego (A. 
Czesak), O polsko-niemieckim 
zbiorze przysłów Jana Monety 
(S. Prędota), Starość nie ra-

Rektor a prorektorka mezi 
studenty

 Jak bývalo zvykem u dobrých vladařů, 
čas od času se vydali mezi svůj lid. I ve 
21. století se něco podobného děje. 10. 
listopadu se totiž v prostorách hladnov-
ských kolejí setkal rektor Vladimír Baar 
a prorektorka pro studium Iva Málková se 
studenty univerzity. Hrstka studentů se po 
šestnácté hodině rozrostla na necelou stov-
ku. (Stále je to ale málo — vždy� na OU 
studuje 7 771 lidí!) I přes svou nedochvil-
nost projevili zájem o informace o studiu 
a o problémech s ním spojených. 
 Po úvodních slovech obou pozvaných hos-
tů se místností rozléhaly otázky z nejrůz-
nějších oblastí. Kdy a kolik je třeba platit 
za studium, co když chci odcestovat za 
studiem do zahraničí, kdy bude více místa 
v menze a podobně. Řešily se problémy 
obecné i konkrétní, studenti nakousli hod-
ně oblastí, ve kterých je třeba něco změ-

REKTOR DOC. BAAR A DOC. MRHAČOVÁ



Chadash vystoupí
při oslavách Chanuky

 Ano, čtete dobře: Chadash s „ch“ na 
začátku bude zpívat 12. prosince v 15 ho-
din na židovské obci v Ostravě při osla-
vách prosincového „svátku světel“ Chanu-
ky. A ještě téhož dne v 18 hodin zvládne 

nit. Rektor i prorektorka na vše trpělivě 
odpovídali a snažili se pomoci. Upozornili 
také na činnost Senátu s tím, aby si stu-
denti uvědomili jeho důležitost a vznášeli 
námitky právě jeho prostřednictvím.
 Studenti velmi kladně hodnotili tuto 
možnost, jak upozornit na své problémy. 
V podobném duchu vyzněl i názor rektora: 
„Setkání se studenty splnilo moje očekávání, 
protože se poměrně rychle rozpovídali a vedle 
drobných stesků a připomínek zazněly z je-
jich řad i cenné náměty na zlepšení jejich 
života na univerzitě. Také dotazy směřovaly 
ke konkrétním záležitostem studijního živo-
ta a domnívám se, že v celé řadě případů 
jsme spolu s paní prorektorkou Málkovou 
dokázali studentům poradit a zejména jim 
vysvětlit, jak nejlépe řešit nedostatky v pe-
dagogickém procesu a ve vztazích s učiteli. 
Jenom mě mrzí, že jsem od nich dodnes 
nedostal některé konkrétní informace o nee-
tickém chování některých jedinců, přestože 
mi je slíbili poslat po skončení setkání. Stále 
čekám, protože takové problémy chci vyřešit 
co nejdříve.“ Také prorektorka pro studium 
považuje tuto akci za přínosnou: „Setkání 
rektora se studenty, kterého jsem se měla 
možnost také účastnit, připomenulo, jak je 
dobré, když rektor může studentům ozřejmit 
motivaci některých kroků a rozhodnutí, které 
učinil. Ukázalo se zvláště v otázkách, které 
se vázaly ke studijní problematice, že je tře-
ba podstatně zlepšit komunikaci a přenášení 
informací mezi vedením OU, vedením jed-
notlivých fakult, jednotlivými senáty a obcí 
studentů.“ 
 Akci uspořádala Stavovská unie studen-
tů, která se zde pro ty, kteří o její čin-
nosti ještě nevědí, krátce představila. „Toto 
setkání podle mě splnilo svůj účel. Máme 
v plánu takovouto akci uspořádat znovu,“ 
uzavírá člen SUS Jaromír Vaníček.

 VERONIKA LANGROVÁ

dość? Problemy trzeciego wieku we frazeologizmach romańskich i słowiańskich (P. Sawicki, 
J. Smičeková) nebo Historia i współczesnośc paremii łużyckiej (M. Balowski); druhá se pak 
věnovala jednotlivým jevům a vybrané problematice, např. Prognostyki ludowe jako ślady 
myślenia magicznego (J. Kajfosz), Znalost české frazeologie u současné mladé generace (E. 
Hájková), Kalkovaná přísloví (J. Damborský), Hádanky jako paremiologické a edukační 
jednotky (S. Pastyřík), Podoby jmen svatých v českých pranostikách (N. Bayerová) nebo 
Frazeologické a paremiologické jednotky s deiktickými slovy v textech Českého národního 
korpusu (I. Kolářová).
 Zvláš� přínosná byla mj. vystoupení M. Grygerkové Ustálené obraty ve vtipech s nábo-
ženskou tematikou a R. Madeckého Źródła współczesnych frazeologizmów (na przykładzie 
czeszczyzny i polszczyzny). Oba referáty představily tematiku, která bu� stojí na okraji 
vědeckého bádání, nebo která vnesla určité uspořádáni do dnes velmi aktuální proble-
matiky. Zajímavý byl rovněž humorný aspekt příspěvků.
 Nelze opomenout, že i letos byla konference velice dobře organizačně zajištěna a při-
pravena, a to díky obětavé práci Mgr. Kateřiny Sobotíkové a Mgr. Jeleny Kupcevičové 
včetně celého pracovního týmu doktorandů a studentů katedry slavistiky. Nemůžeme se 
proto divit, že v závěrečném shrnutí jednání zazněla upřímná poděkování všech hostů za 
srdečné přijetí a příslib účasti na dalších akcích konaných na Ostravské univerzitě.
 Věřme tedy, že tradice konání ostravských konferencí s frazeologickou a idiomatickou 
tematikou se stane důležitou a významnou součástí paremiologického vědeckého světa.

MGR. ROMAN SLIWKA

Týden v Ostravě
Pobytem 16 studentek Univerzity Erfurt v Ostravě začalo v době od 3.-10. 10. již druhé 
výměnné praktikum budoucích učitelů němčiny. Druhá část praktika se uskutečnila od 31. 
10.-7. 11., v těchto dnech 16 studentů Ostravské univerzity pobývalo v Erfurtu. Podělíme 
se s Vámi o zkušenosti a dojmy. Děkujeme Fondu budoucnosti a DAAD za finanční 
podporu celého projektu a vedení FF OU a vedoucí Kabinetu pedagogických praxí paní 
Mgr. Lucii Dokoupilové za pomoc při organizačním zajištění.

Kristin Westphal
Na studijní cestu do Ostravy jsem se velmi těšila a jsem ráda, že jsem 
mohla nasbírat tolik zkušeností pro své budoucí povolání v zemi, jež byla 
pro mne dosud neznámá. Moc se mi líbilo ve Štramberku.
Silke Reifschneider
Setkala jsem se s milými lidmi. Moc se mi tu líbilo. Děkuji 

za pěkné přijetí a přeji Ostravě vše dobré. Doufám, že se brzy znovu 
uvidíme.

Juliane Töpfer
Poprvé jsem viděla vyučování ve Waldorfské škole. Spolu 
s Anke jsem úspěšně vystoupila na studentské vědecké konferenci. Při pří-
pravě našeho referátu i při vystoupení samotném jsem se hodně naučila. 
Nikdy nezapomenu na pohled ze štramberské Trúby. V Ostravě se mi moc 
líbilo, ale po tak náročném týdnu te� potřebuji aspoň den dovolené.

Iris Zündel
Hned v pondělí po příjezdu mě pohled z ostravské vyhlídkové věže od-
škodnil za útrapy dlouhé cesty. Díky pestrému programu jsem získala 
obsáhlý vhled do českého života a kultury. Jsem moc ráda, že jsem se 
cesty zúčastnila.

Silke Brotzmann
Největším přínosem byly určitě hospitace na školách a následné diskuze 
a také poznání města a okolí. Díky, Pavlo, že ses o nás tak dobře starala.
Eike Jesek
Ostrava je velmi moderní. V žádném případě to není černé 
průmyslové město, o jakém se píše v cestovním průvodci. 

Poučné a zajímavé byly všechny návštěvy škol.
Susanne Sölter
Odnáším si hodně pozitivních dojmů. Návštěva hodin něm-
činy na různých typech škol mi dala spoustu impulzů pro mé vlastní vyu-
čování. Díky výletům a poznání kultury země mi týden v Ostravě zůstane 
dlouho v paměti.
Lysann Huhnstock

Poznala jsem kus nového světa, a� už při návštěvách škol, nebo na výletech a exkur-



zích. Celý týden byl plný zážitků a krásných překvapení. Moc se mi líbil 
idylický Štramberk.

Annekatrin Hebig
Program byl sice náročný, ale získala jsem hodně poznatků, 
které budu moci využít v dalším studiu i v životě. Nejdůle-
žitější byly pro mne hospitace. Úžasný pak byl balet v Di-
vadle Antonína Dvořáka — vynikající představení a krásná architektura 
divadla. Ostrava mi už navždy zůstane ve vzpomínkách!

Anke Murkowitz
V Ostravě jsem prožila pestrou směs vědy a kultury. Hospitace mi roz-
šířily horizont vyučování němčině, poznala jsem krásný kus české země. 
Nejvíc se mi líbily Hukvaldy a nádherný výhled ze Štramberka. Přes bo-
lavé nohy mám na celý týden krásnou vzpomínku.

Claudia Reckziegel
Mám za sebou velmi náročný týden. V Ostravě je třeba ještě udělat kus 
práce, ale je to pěkné město. Především nabídka kultury je velice pestrá. 
Krásný byl baletní večer v Divadle Antonína Dvořáka. Také jídlo bylo moc 
všude dobré a cenově příjemné. Díky za perfektní péči.
Anja Bunzel

Na uplynulý týden nezapomenu. Podnětné a zajímavé byly nejen hospitace 
ve vyučování začátečníků, ale také návštěva Jazykové školy, kde už žáci 
umí dobře německy. Česká republika a město Ostrava určitě stojí za ná-
vštěvu. Díky a na shledanou!

Heidi Henniger
Nevěděla jsem, co mě tu čeká, a Ostrava mě příjemně překvapila. Nejvíc 
se mi líbil Strašidelný sklep na Černé louce a balet, ale také celé okolí 
Ostravy a všechny hospitace.
Claudia Weber
Je to moje první cesta do České republiky a jsem velmi 

překvapená, nebo� jsem měla o lidech a o zemi trochu jiný obraz. Ostra-
va je město mnoha možností. Je tu moc dobré jídlo. Nejvíc se mi líbil 
balet, cesta do Štramberka a zkouška orchestru. Jsem ráda, že tu mohu 
zůstat další 4 týdny a že toho ještě hodně podniknu.

Claudia Juretko
Jsem tu poprvé. Zdá se mi, že mentalita lidí je dost jiná než v Německu. 
V prvním týdnu byly v centru hospitace, a tak jsem ráda, že mohu zů-
stat další 4 týdny jako tutorka na univerzitě a že mohu své první dojmy 
rozšířit.
Simone Schaller

Ostrava je město, které ve mně zanechalo mnoho dojmů. Určitě nezapo-
menu na zajímavou generálku Janáčkovy filharmonie ani na baletní večer 
v Národním divadle Antonína Dvořáka. Důležité byly pro mne nejen hos-
pitace, ale zejména následné rozhovory a analýzy. Ty mi přinesly hodně 
podnětů pro mé povolání učitelky němčiny. Vše bylo báječně naplánováno. 
Prožila jsem v Ostravě překrásný týden. Díky!

odzpívat adventní koncert v modlitebně 
Církve bratrské na ulici 28. října. Kdo 
však je onen tajemný Chadash? 
 V listopadovém čísle Listů jste se mohli 
dočíst mimojiné o tom, že se dívčí pě-
vecký soubor Adash rozhodl pro půlroční 
pauzu, v níž se jeho členky budou věno-
vat výhradně svým školním a pracovním 
povinnostem, rodinám a v neposlední řadě 
relaxaci a odpočinku. I stalo se, a Ada-
sh skutečně odpočívá. Ne však celý Ada-
sh. Hlavní persona celého souboru, jeho 
duchovní otec doc. Tomáš Novotný, si 
na sebe vzal nelehký úkol: připravit pro 
budoucí účinkování Adashe nové členky. 
V „přípravce vokálního souboru Adash“ 
s výstižným jménem Chadash (hebrejsky 
nový) se nyní každé pondělí schází deva-
tenáct nadšenkyň, které od října poctivě 
secvičují židovské písně. Jen několik z nich 
však dostane příležitost uplatnit se v Ada-
shi. A tak zatím zpívají a objevují skladby 
již známé z dřívějšího repertoáru soubo-
ru, ale také kousky zcela nové, z nichž 
mnohé zazní během zmiňovaného prosin-
cového koncertu — asi jediné příležitosti, 
kdy budete moct spatřit Chadash společně. 
„Společně zkoušíme teprve asi měsíc a půl, 
takže diváci asi nemohou očekávat koncert 
na úrovni Adashe. Při pondělních zkouškách 
se ve vzpomínkách často vracím k minu-
losti, kdy jsme Adashem začínali, a často 
jsme mívali problém udržet čistý akord…,“ 
popisuje své dojmy doc. Novotný.
 Předvánoční atmosféra očekávání jistě 
vyplní také premiérové vystoupení Chada-
she. Třeba se dočkáme vánočního překva-
pení… MARKÉTA RADOVÁ

5. ročník mezinárodní
konference Diagnostika

motoriky mládeže
 Ve dnech 25.-26. listopadu proběhl na 
katedře tělesné výchovy již 5. ročník me-
zinárodní konference Diagnostika motoriky 
mládeže pod záštitou děkana Pedagogické 
fakulty doc. Zbyňka Janáčka. Konference 
byla zaměřena na oblast diagnostiky po-
hybových projevů, pohybových schopností, 
dovedností a řízení a regulace pohybu. 
 Konference byla zahájena hlavním refe-
rátem vzácného hosta z Fakulty tělesné vý-

Týden v Erfurtu
Od našich předchůdců jsme věděli, že Erfurt je báječné město. Rozhodli jsme se tedy 
řádně využít vyměřeného času. Program byl sice náročný, přesto jsme stihli spoustu 
věcí navíc — večerní plavání v Südschwimmhalle (bazén-bomba s báječným toboganem), 
rešerše v knihovně, přednášku v židovské synagoze o novém antisemitizmu v sjednocené 
Evropě, odpolední výlet do Jeny, několik setkání s českými studenty Univerzity Erfurt 
a mnoho krásných procházek městem. Pokusíme se dále popsat, co nám během erfurt-
ského týdne zvláš� padlo do oka. 
 Přesnost a dochvilnost. Bylo nám kladeno na srdce, abychom chodili všude včas, a my 
přiznáváme, že to neumíme. Ač jsme se snažili ze všech sil, museli jsme si zapsat několik 
černých puntíků.
 Dědictví totalitní minulosti — skinhedi, stalinská architektura, monumentálnost panelá-
ků, plastik a nástěnných maleb, opuštěné zchátralé tovární objekty.
 Všude se boří a staví. Hned v Dráž�anech se staveniště nádraží stalo napínavým 
oříškem pro naši 17člennou skupinu s kufry a batohy. Jeřáby, bagry, těžká auta, výkopy 
a stavební hluk pak byly všudypřítomné i v Erfurtu, Výmaru, Jeně, Eisenachu. 



 Knihkupectví Hugendubel. Každodenní magnet. Tam jsme utratili 
strašně moc peněz. Co dodat?
 Zemská centrála pro politické vzdělání. Odtud si každý z nás odnesl 
náruč brožur a knih o spolkové zemi Thüringen, o moderních dějinách 
i o současném životě Německa, o Evropě, Evropské ústavě. Vše zdar-
ma. 
 Univerzitní knihovna. Sklo, mramor, světlo, prostor. Přehledná sys-
tematika. Tolik pracovních míst s počítačem snad nemá naše univerzita 
dohromady. Sehnali bychom tu potřebné tituly z anglistiky, amerika-
nistiky, romanistiky, ale dokonce i z bohemistiky — mají tu vše od 
Dalimilovy kroniky, Legendy o svaté Kateřině a Kristiánovy legendy až k zelené češtině 
prof. Hubáčka a kolektivu nebo České literatuře od počátků k dnešku. Co v Ostravě 
sháníte meziknihovní výpůjčkou, to stojí v Erfurtu v regále.
 Výmar a Gerhard Nasdala. V Goethově domě na Frauenplanu a v jeho Zahradním 
domě jsme byli velmi vítáni. Hosty zdaleka měl totiž Goethe rád. Ve svém výkladu jste 
z nás, pane Nasdalo, učinil členy Goethovy rodiny a okruhu jeho přátel. Do výmarského 
dění na přelomu 18. a 19. století jste nás vtáhl tak, že jsme si s Vámi připadali jako se 
samotným Goethem. Pane Nasdalo, tady jsme si Vás vyfotili. Zdravíme Vás z Ostravy 
a moc Vám děkujeme.
 Výmar a Bauhausmuseum. Většina z nás se poprvé dozvěděla, že Bauhaus byl koléb-
kou moderního umění, jejíž novum spočívalo i v tom, že žáci se tu učili jak řemeslu, 
tak uměleckému experimentu. Dominantní barvy červená, žlutá a modrá. Mezi učiteli 
Gropius, Kandinsky, Klee, Marcks, Muche, v pozdějším dessauském období také Ludwig 
Mies van der Rohe, architekt brněnské vily Tugendhat.
 Oslava narozenin. Večer nás úplně vyčerpalo kabaretní představení s názvem „Tu dý-
ňovou marmeládu…“ postavené na politické satiře a na hře s jazykem. Tři herci-zpěváci-
-hudebníci zapojovali publikum, a tak jsme museli strašně dávat pozor. Po intenzivním 
zážitku Výmaru nás kabaret zcela zničil. Už jen padnout do postele. Tu však klepání 
na dveře — slavíme narozeniny. Netušili jsme, že máme takové rezervy. Milá Dominiko, 
přejeme Ti hodně štěstí a lásky!

 Horst Ehrhardt. Díky za vstříc-
nost a angažmá. Bereme si pří-
klad z Vašich vědomostí.
 Untergang. Film o posledních 
měsících 2. světové války. Perspek-
tiva Hitlerovy sekretářky Traudl 
Junge v nás vyvolala rozporuplné 
pocity i nekonečné diskuze. Myslí-
me hlavně na poslední větu. Mlá-
dí neomlouvá, i v mládí je třeba 
se starat a zajímat, dozvídat se, 
dělat zkušenosti, uvažovat, anga-
žovat se.
 Menza. Moci tak odevzdat hlas 
do německé soutěže o menzu 
roku, určitě bychom ho dali men-

ze Univerzity Erfurt. Pošlapané bundy, pot na tváři, hliníkové příbory, tácky spolusto-
lovníků nad hlavou tady nenajdete. Zato estetické nádobí, velký výběr jídla, v nabídce 
vždy ryba, salátový, nudlový i vegetariánský pokrm, informace o chemickém složení 
ingrediencí, dostatek místa, příjemná kultura stolování.
 Hospitace. Odnesli jsme si záznamy inspirativních postupů a modely přátelského 
vystupování, ale také vizi cílevědomosti a důslednosti, promyšlené výstavby vyučování, 
dobře a flexibilně vybavených tříd a hezkého prostředí.
 Na co určitě nezapomeneme. Na vyprávění o kvalitní práci českých restaurátorů 
v Thüringer Stattskanzlei, na krásnou hodinu s literárním textem u paní Dr. Birgit Chi-
asera včetně našich hereckých výkonů, na průvodce Wartburgem, jenž báječně ustavoval 
souvislosti mezi minulostí a přítomností, na máz bavorského piva v Durynsku, na jízdu 
vlakem ICE nejvyšší zjištěnou rychlostí 207 km/hod a na jedinečnou možnost studia ces-
továním. Co si člověk nezažije, to si neosvojí - tuto tezi se konec konců snaží prosadit 
reformní pedagogika již od 16. století.
 Co na závěr? Slyšeli jsme, co pan Ehrhardt řekl v rozhovoru s pokladní kabaretu 
Waidspeicher: „Alles hat so gut geklappt, wie ich es mir gewuenscht habe.“ My dodá-
váme: Alles hat so wunderbar geklappt, wie wir es uns nie vorgestellt hätten. Vielen 
Dank. 

ZPRACOVALA PAVLA ZAJÍCOVÁ

FOTO HORST EHRHARDT A MIREK MATERNA

chovy a sportu z Prahy prof. PhDr. Petra 
Blahuše, DrSc., na téma Trendy strukturál-
ního modelování v behaviorálním výzkumu 
a možnosti dalších formálních metod. Ne-
méně zajímavý byl i druhý „otvírající“ re-
ferát prof. PhDr. Františka Vaverky, CSc., 
který prezentoval biomechanické možnosti 
v diagnostice pohybového projevu v tenise, 
s názvem Optimalizace výchozí polohy těla 
vzhledem k očekávané pohybové akci — pří-
jem podání v tenisu. 
 Do Ostravy přijelo třicet účastníku ze 
tří států - ČR, SR, Polsko. Měli jsme 
možnost přivítat řadu významných hostů: 
z Prešova prof. PhDr. Michal Belej, CSc.; 
z Trnavy prof. PhDr. Pavol Glesk, Ph.D.; 
z Olomouce prof. PhDr. Karel Měkota, 
CSc. Tyto osobnosti se mimo jiné význam-
nou měrou zasloužily o rozvoj vědního 
oboru kinantropologie. 
 Celkem bylo prezentováno 23 příspěv-
ků v široké škále témat. Účastníci si po-
chvalovali atmosféru jednání, která byla 
velmi vstřícná, neformální a byla vnímána 
jako domácí. K této pohodě přispěly také 
velkou měrou studentky oboru rekreolo-
gie, které se postaraly o to, aby jednání 
probíhala nejen v aule, ale také při ne-
formálních setkáních v prostorách katedry 
tělesné výchovy. 
 Program konference doplnila prezenta-
ce Laboratoře lidské motoriky, budované 
v prostorách naší katedry. 
 Společenský večer byl pro všechny 
účastníky konference připraven v Bowling 
parku v Ostravě-Hrabůvce. Účastníci v so-
bě nezapřeli „sportovce“ a téměř všichni 
se zapojili do vzájemných soutěží v hodech 
na kuželky. 
 Hlavním organizátorem konference byl 
David Zahradník. Položil jsem mu proto 
několik otázek.

Davide, jak jsi byl spokojen s účastí na le-
tošní konferenci?
Účast byla docela příjemná, a to vzhle-
dem ke komornější atmosféře. Nicméně 
do budoucích ročníků bych si přál účast 
bohatší. 

Byla z tvého pohledu konference něčím vý-
jimečná
Zajímavé určitě je, že účast na společen-
ském večírku byla 100 %. 

NA ZAČÁTKU ERFURTSKÉHO TÝDNE V UNIVERZITNÍM PARKU

GERHARD

NASDALA



Můžeš prozradit, na kdy je plánována další 
konference? 
Další konference se uskuteční za dva roky 
a poprvé v historii konference se na or-
ganizaci bude podílet vedle oboru tělesná 
výchova i obor rekreologie, což se určitě 
projeví v zaměření konference.

Díky za odpovědi. IGOR FOJTÍK

Velký rok na malé katedře
Většina z nás bude jistě souhlasit, že jsou období, kdy se v životě člověka zdánlivě nic 
neděje, dny plynou jeden za druhým, vytrácejí se z naší paměti a nezůstává po nich žád-
ná specifická chu�. A pak jsou dny, které mají chu� vítězství, pocitu, že se něco opravdu 
povedlo. To „něco“ může mít samozřejmě mnoho podob v životě profesním i osobním, 
avšak je nesporné, že v akademickém prostředí je svého druhu vítězstvím každý další 
krok na stupních kvalifikačního růstu. Vždy je to pozitivní výsledek, dosažený ne týdny či 
měsíci, ale roky mravenčí práce, studia, shromaž�ování a zpracovávání materiálů, psaní 
článků, přednášek, monografií, sbírání zkušeností, vystupování na konferencích, navazová-
ní kontaktů i dalších činností, které tvoří podstatu vzdělávací a vědecko-výzkumné práce 
vysokoškolského pedagoga.
 Každý z nás, kdo podobný krok učinil, ví, kolik úsilí ho stál a jak významný v jeho 
profesním životě byl. Vědecká i vzdělávací činnost jsou oblasti, v nichž vzájemně spo-
lupracujeme, pomáháme si, podporujeme se, ale vlastní podstatu práce musí nakonec 
vykonat každý sám. A i když v určité fázi lze využívat možnosti tzv. tvůrčího volna, po 
většinu času své vědecké přípravy musí pedagogové vykonávat zároveň činnost výukovou, 
organizační, administrativní, společenskou atd. O to víc je cenné, podaří-li se v průběhu 
necelého roku dosáhnout výrazného úspěchu několika kolegům na jednom pracovišti, 
nadto patřícím počtem pedagogů mezi nevelká. Mimo jiné to zcela jistě svědčí o výše 
zmíněné spolupráci, pomoci, toleranci a vzájemné podpoře.
 V letošním roce taková situace nastala na katedře českého jazyka a literatury 
s didaktikou Pedagogické fakulty OU. „Vítězné tažení“ jejích členů zahájil v březnu 
Ing. Mgr. Radomil Novák, Ph.D., který 24. 3. na Ústavu české literatury a knihovnictví 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně obhájil disertační práci na téma Hud-
ba jako inspirace poezie a uzavřel tak úspěšně doktorské studium, které probíhalo pod 
vedením školitele doc. PhDr. Jiřího Trávníčka, M.A. Knižní vydání disertační práce je 
plánováno v edici Universum OU. 
 Doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D., dosáhla významného mezníku ve své odborné ka-
riéře 14. dubna, když na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci habilitační 
přednáškou na téma Dialog ve škole — předmět lingvistického výzkumu úspěšně zakončila 
habilitační řízení a byla jmenována docentkou v oboru Lingvistika konkrétních jazyků 
(se zaměřením na český jazyk). Součástí habilitačního řízení byla ve svém oboru velmi 
přínosná a hodnotná monografie s názvem Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí.
 Vyvrcholením úspěchy korunovaného úsilí kolegů na katedře pak bylo jmenovací 
řízení doc. PhDr. Jany Svobodové, CSc., na Filozofické fakultě Prešovské univerzity 
v Prešově v oboru všeobecná jazykověda (obecná lingvistika). Profesorská přednáška na 
téma Obecnělingvistický pohled na konstanty a proměny prestiže spisovnosti byla přednese-
na před VR FF PU 14. 10. 2004. Vědeckou radou Prešovské univerzity v Prešově bylo 
úspěšné jmenovací řízení potvrzeno 22. 11. 2004. Garantem inauguračního řízení byl 
prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. Tento nesmírně příznivý výsledek lze chápat jako završení 
nejen rozsáhlé svědomité a tvůrčí odborné vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti, ale 
také téměř 18 let trvající spolupráce se slovenskými lingvisty, provázené řadou ohlasů 
autorčiných odborných prací právě na Slovensku.
 Všem třem kolegům srdečně blahopřejeme, děkujeme jim za jejich úsilí a přejeme 
mnoho dalších úspěšně zdolaných met na poli pedagogickém i vědeckém.
 Rok 2004 však ještě neskončil — a neskončily ani odborné aktivity na katedře českého 
jazyka a literatury s didaktikou PdF OU. 10. prosince se bude na katedře české litera-
tury Filozofické fakulty Ostravské univerzity konat obhajoba disertační práce Mgr. Olgy 
Kubeczkové na téma Muž a žena v poezii Vladimíra Holana (školitelem je doc. Vladimír 
Justl, v závěru doktorského studia spolu s ním prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.). Také 
paní kolegyni Kubeczkové upřímně přejeme, aby se jí podařilo přivést svou práci a sna-
žení k vítěznému konci.
  PHDR. DIANA SVOBODOVÁ, PH.D.

Filozofická fakulta adoptovala 
chlapce z Ugandy
 Jak jsme již čtenáře LISTŮ informovali, naše fakulta se stala adoptivním rodičem 
ugandského chlapečka. Je mu sedm let, jmenuje se Fagil Bisaso a už začal chodit do 
školy! Sociální pracovník nám sdělil, že ve škole je poslušný, snaživý, ale velice plachý. 
Chtěl by být doktorem… Tolik první kusé informace, které jsme získali.
 V dopise, který jsme při adopci dítěte dostali z Arcidiecézní charity Praha, se mimo 
jiné praví: Vážení adoptivní rodiče, svým rozhodnutím umožňujete dítěti přístup ke vzdě-

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v měsíci listopadu 2004

—  Dne 2. 11. navštívil katedru anglistiky 
a amerikanistiky pan Mike Dodman, 
rada pro politické a ekonomické záleži-
tosti velvyslanectví USA v Praze; předná-
šel a diskutoval se studenty na téma Vo-
lební systém a prezidentské volby v USA 
a v České republice. 

—  Dne 9. 11. jmenoval prezident Sloven-
ské republiky Ivan Gašparovič Stanislava 
Kavku, docenta Filozofické fakulty OU, 
univerzitním profesorem. Blahopřejeme!

—  Ve dnech 11.-12. 11. uspořádala katedra 
slavistiky již druhý ročník mezinárodní 
konference Parémie národů slovanských. 
Zúčastnilo se jí přes 40 slavistů ze seve-
roslovanských zemí.

—  V měsíci listopadu dosáhla naše student-
ka Marie Šastná, absolventka studia 
DĚJIN UMĚNÍ a posluchačka oboru 
KULTURNÍ DĚJINY, významného tvůr-
čího úspěchu: za svůj nadějný umělecký 
debut, básnickou sbírku Krajina s Ofélií, 
získala prestižní Cenu Jiřího Ortena 2004. 
Blahopřejeme! 

—  V měsíci listopadu získala katedra romanis-
tiky zásluhou své vedoucí, dr. Smičekové, 
novou bilaterální smlouvu v rámci pro-
gramu Socrates-Erasmus — s francouzskou 
univerzitou v Nancy. Je to vynikající zpráva!

—  Dne 18. 11. pronesl prof. Šabršula, přímý 
účastník událostí 17.listopadu 1939, před-
nášku pro studenty o této tragédii. Stu-
denti projevili o přednášku veliký zájem.

—  Dne 24. 11. přednášela na FF OU 
v rámci cyklu Setkání s osobností známá 
novinářka a vynikající válečná reportér-
ka Petra Procházková na téma Čečensko 
a Afghánistán 2004.

—  Dne 26. 11. se v Univerzitním knihkupec-
tví konal křest knihy Sedm klíčů autorské-
ho kolektivu vedeného prof. Urbanovou.

—  Dne 29. 11. byl na slavnostním zasedání 
vědecké rady OU udělen na návrh Filo-
zofické fakulty doktorát honoris causa vý-
znamnému polskému slavistovi univ. prof. 
A. Furdalovi. EVA MRHAČOVÁ



lání, tj. k poznání, a zcela tak měníte jeho život. 
Negramotnost má dalekosáhlé důsledky: pokud se 
člověk nenaučí číst a psát, má po celý život velmi 
nízké sebevědomí, není schopen hájit své zájmy, 
přistoupí na jakékoli podmínky, je velice snadno 
manipulovatelný, dá se lehce oklamat, často není 
schopen přežít…
 Uganda, země na rovníku, je zemí jednoho kar-
dinálního protikladu: na jedné straně je to jed-
na z nejkrásnějších zemí Afriky (W.Churchill prý 
ji kdysi nazval „perlou Afriky“), na straně druhé 
patří k nejchudším, nejubožejším, nejméně rozvinu-
tým zemím světa. Má kolem 40 % negramotného 
obyvatelstva. K největším problémům této země 
patří onemocnění AIDS, kvůli němuž jsou dnes 
v zemi téměř 2 miliony sirotků! Nemocí AIDS trpí 
v Ugandě přes 10 % populace. Dočetla jsem se, že 
jsou vesnice, kde vymřela celá produktivní populace 
a zůstaly pouze děti a staří lidé. Pokud adoptované 
děti mají rodiče, žijí s nimi v malých vlastnoručně 

postavených hliněných chýších bez elektřiny, vody a sociálního zařízení. Příjem vesničanů 
je prakticky nulový.
 Na tragických poznatcích z této země se v roce 2000 zrodil u Arcidiecézní charity 
Praha projekt Adopce na dálku pro Ugandu. Česká republika od té doby pomáhá deseti 
chudým, těžce přístupným osadám. Děti do projektu Adopce na dálku vybírají místní 
komise volené celými vesnicemi. V komisi musí být zastoupen 1 učitel, 1 křes�an, 1 mus-
lim, 1 sociální pracovník WIN Uganda a 1 zástupce vesnice. Jediným kritériem výběru 
je potřebnost dítěte. Adoptivní rodič, v našem případě FF OU, platí ročně 7 000 Kč. 
Z této částky jsou dítěti pořízeny školní pomůcky, školní uniforma a je mu zaplacena 
neodkladná zdravotní péče. Děti jsou pravidelně navštěvovány sociálním pracovníkem, 
jehož přítomnost prý vnímají jako velkou oporu. Adoptivním rodičům je každoročně 
v červnu zasílána zpráva o tom, jak dítě prospívá, i kopie jeho školního vysvědčení. 
 Cílem projektu Adopce na dálku je dát dětem takové vzdělání, aby se jednou mohly 
postavit na vlastní nohy a nepotřebovaly žádnou rozvojovou pomoc. Pokud dítě není 
studijní typ, dostane možnost vyučit se řemeslu, pokud má nadání, hledá se mu možnost 
dalšího vzdělání. 
 Tým Arcidiecézní charity Praha podnikl v červnu 2003 cestu do Ugandy a provedl 
ve všech centrech naší humanitární pomoci důkladnou kontrolu. „Přesvědčili jsme se, 
že WIN Uganda s Vašimi penězi velmi dobře hospodaří a maximálně je využívá pro 
vzdělání a potřeby těch nejchudších.“
 Je potěšitelnou zprávou, že čím dál víc občanů si uvědomuje, že adopce na dálku 
jako jedna z forem humanitární pomoci má obrovský smysl — není sice záchranou světa 
jako takového, je ale záchranou světa jednoho dítěte.
 Známý herec Petr Kostka, který ugandské dítě adoptoval před dvěma lety a dokonce 
už je i navštívil, říká: „Tak často porovnáváme své živobytí s těmi š�astnějšími, kteří žijí 
na výsluní v přepychu, a leckdy i závistivě k nim vzhlížíme. Ale stačí jen obrátit pozor-
nost opačným směrem, a sevře se nám srdce úzkostí nad nekonečnou bídou. Ano, já to 
nenapravím, zní bezmocná odpově�. Ale existuje-li alespoň malá, malinká možnost, proč 
to málo neudělat? Proč nepomoci? Jednomu, alespoň tomu jednomu…“

EVA MRHAČOVÁ

OU se stala účastníkem
Gambrinus akademické ligy
Gambrinus Akademická liga (GAL) je soutěž ve fotbale, která se pořádá pro studenty 
českých vysokých škol. Soutěž řídí komise fotbalu při České asociaci univerzitního sportu 
za podpory partnerských organizací, zejména Gambrinus a Eurocampus. Soutěž probíhá 
teprve druhým rokem, ale mezi studenty si již získala značnou popularitu. Vždy� letoš-
ního ročníku se účastní 23 mužstev ze všech krajů naší země a mezi nimi je také naše 
univerzita. 
 Systém soutěže je velmi jednoduchý. Vysoké školy jsou zařazeny do jednotlivých oblas-
tí a vítěz každé z nich má zajištěn přímý postup na Akademické hry, konané v květnu 
2005 v Olomouci. Naše univerzita je zařazena do oblasti Morava — sever, ve které jsou 
dále celky VŠB-TU Ostrava, UP Olomouc a OPF Slezská univerzita. 

FAGIL BISASO, ADOPTIVNÍ DÍTĚ FILO-
ZOFICKÉ FAKULTY OU

Mezinárodní konference 
Autonomie ve stáří —

strategie jejího zachování
 Ve dnech 16. až 17. září 2004 se na 
katedře sociální práce Zdravotně sociál-
ní fakulty Ostravské univerzity uskutečnila 
mezinárodní konference „Autonomie ve stá-
ří — strategie jejího zachování“. Konference 
proběhla díky podpoře GAČR v rámci vý-
zkumného projektu Senioři ve společnosti, 
Strategie zachování osobní autonomie reg.č. 
403/02/1182. 
 První den jednání byl věnován přednáš-
kám pozvaných hostů. Jako první vystoupi-
la se svým příspěvkem prof. Dr. phil. Ger-
linda Šmausová, Priv.-Doz., členka katedry 
sociologie Fakulty sociálních studií Masary-
kovy univerzity v Brně a katedry sociologie 
a andragogiky Filozofické fakulty Univerzi-
ty Palackého v Olomouci, se svým příspěv-
kem Význam a vývoj věkové diferenciace 
společnosti (paradox snu o dlouhověkosti, 
zlepšující se zdravotní péče, panika z pře-
stárnutí společnosti). Pozvání přijal také 
prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc., člen 
katedry sociální práce Zdravotně sociální 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, kte-
rý přednesl příspěvek Zrychlující se změny 
a izolace seniorů. Účastníci měli možnost 
vyslechnout přednášku člena katedry soci-
ální práce Zdravotně sociální fakulty Ost-
ravské univerzity prof. PhDr. Jan Kellera, 
CSc., Krize mezigenerační solidarity a také 
příspěvek prof. Beaty Tobiasz-Adamczyk 
Psychosocial resources in the beginning of 
old age as predictors of health ageing, De-
partment of Medical Sociology, Chair of 
Epidemiology and Preventive Medicine, Ja-
giellonian University, Faculty of Medicine, 
Krakov, Polsko. 
  Odpolední jednání zahájila svým příspěv-
kem Autonomie očima seniorů PhDr. Dana 
Sýkorová, Ph.D., která je odpovědnou ře-
šitelkou grantu a členkou katedry sociální 
práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské 
univerzity. Za výzkumný tým dále vystou-
pily doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc., na 
téma Kvantitativní, kvalitativní a integrovaný 
přístup v sociálně vědním výzkumu stárnutí 
a stáří a PhDr. Alice Příhodová, PhD., na 
téma Autonomie seniorů pohledem sociálních 
pracovníků, obě z katedry sociální práce 



Zdravotně sociální fakulty Ostravské uni-
verzity. Jednání uzavřela svým příspěvkem 
Kvalita života v séniu doc. PhDr. Rozália 
Čornaničová, CSc., z katedry andragogiky 
Filozofické fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislavě.
 Jednání druhého dne konference bylo 
rozděleno do dvou tematických sekcí. Sek-
ci Stáří jako multidimenzionální fenomén 
řídil PaedDr. Oldřich Chytil, PhD., vedoucí 
katedry sociální práce Zdravotně sociální 
fakulty Ostravské univerzity. Druhou sek-
ci na téma Sociální politika, sociální služ-
by a senioři vedl PaedDr. Milan Schavel, 
PhD., z Fakulty zdravotníctva a sociálnej 
práce Trnavské univerzity v Trnavě. 
 Konference se zúčastnilo více než 40 
odborníků z České a Slovenské republiky 
a Polska. Připravujeme vydání sborníku 
z konference (v případě zájmu o sborník 
se obracejte na e-mail: konference.seni-
or@centrum.cz).

MAGDALENA VAŠÍKOVÁ

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE ZSF OU

Další Profesor Ordinarius 
na Filozofické fakultě

 Dne 9. listopadu přijal doc. dr. Stanislav 
J. Kavka, CSc., na Bratislavském hradě z ru-
kou slovenského prezidenta Ivana Gašpa-
roviče jmenování univerzitním profesorem.
 Prof. Kavka působí na Filozofické fa-
kultě OU, katedře anglistiky a amerikanis-
tiky, od jejího vzniku, by� řadu let postup-
ně strávil na vysokých školách v zahraničí 
— ve Švédsku, USA, Německu, Polsku 
a rovněž na Slovensku. Mnoho let zastával 
funkci vedoucího katedry anglistiky a ame-
rikanistiky FF OU.
 Přednáší řadu lingvistických disciplín 
v oboru anglistika, ale i v oboru hispa-
nistika. V centru jeho badatelského zájmu 
je zejména lingvistická synchronní i dia-
chronní komparatistika a idiomatologie. Je 
autorem 75 odborných prací - monografií, 
vysokoškolských učebnic a statí uveřejně-
ných v domácích i zahraničních odborných 
časopisech a sbornících. Jsou psány pří-
stupnou formou, někdy až beletristickým 
stylem, a hlavně krásným jazykem (povět-
šině anglickým), aniž by přitom postráda-
ly něco z požadavků na odbornost. (Asi 

PROF. PHDR. KAVKA S CHOTÍ VE SPOLEČNOSTI 
SLOVENSKÉHO PREZIDENTA

 Na Ostravské univerzitě studuje řada aktivních hráčů fotbalu (od 2. ligy po městský 
přebor), a tak zájem mezi studenty o změření sil s ostatními vysokými školami je velký.
 Ostravský tým tvoří zejména studenti Pedagogické fakulty, oborů tělesná výchova 
a rekreologie. Převažují studenti 1. a 2. ročníku, takže mužstvo je velmi perspektivní. 
Pravidelně se scházíme na trénincích v hale a snažíme se co nejlépe připravit jak na 
zápasy GAL, tak na akademické mistrovství ve futsale, které také bývá součástí Akade-
mických her.
 Domácí zápasy hrajeme na velmi kvalitním hřišti TJ Unie Hlubina, což jistě přispívá 
ke zvyšování kvality celé soutěže. Podzimní část soutěže se nám celkem vydařila, po 
zápasech úvodního kola jsme v čele oblasti Morava — sever.
 Během zimní přestávky se budeme dále připravovat v hale, abychom v jarních od-
vetách potvrdili postupovou příčku v tabulce a splnili cíl pro tento ročník — účast na 
Akademických hrách v Olomouci. MGR. RADIM KOFRÁNEK

VEDOUCÍ MUŽSTVA, KTV
SKUPINA MORAVA (SEVER)
1. kolo 4. 11. 2004
 Ostravská univerzita — UP Olomouc  4 : 2
 VŠB — SU Opava (PF Karviná)  6 : 0
2. kolo 10. 11. 2004 
 SU Opava — Ostravská univerzita 0 : 13
 UP Olomouc — VŠB 6 : 0
3. kolo 18. 11. 2004 
 Ostravská univerzita — VŠB 0 : 0
 UP Olomouc — SU Opava 8 : 0
Tabulka
Pořadí Mužstvo Zápasy Skóre Body

1. Ostravská univerzita 3 17:2 7
2. Univerzita Palackého Olomouc 3 15:4 6
3. Vysoká škola báňská 3 6:5 4
4. Slezská univerzita Opava 3 0:27 0

Víte, že na OU existuje
Senior Klub?
Ostravská univerzita nyní kypí životem. Za dobu své existence vytvořila strukturu, která 
je srovnatelná s ostatními univerzitami a vysokými školami v naší „zmenšené republice“. 
Svědčí o tom každý měsíc (kromě prázdnin) vydávané Listy OU. V tomto roce i již v mi-
nulém jsme si také přečetli o akcích k připomenutí některých jejích výročních událostí, 
které zasahují do historie vzniku a vývoje univerzity v Ostravě. My, důchodci, jsme vět-
šinou pamětníky těchto událostí a jsme rádi, když se udržuje pamě� na dobré i zlé časy.
 Těší nás, že jsme každoročně zváni na Den učitelů, kde vidíme mladou nastupující 
generaci, která tvoří přítomnost a budoucnost univerzity v nových podmínkách života. 28. 
března 2003 v průběhu Dne učitelů v hotelu Imperial vznikla myšlenka založit Senior 
Klub OU pro důchodce z řad učitelů a ostatních zaměstnanců. Úkolem mělo být orga-
nizování jarních a podzimních setkání členů, zájemců a hostů, informování o možnostech 
aktivit v seniorském věku pro zdravý tělesný, duševní a kulturní život. Iniciátoři vycházeli 
ze zkušeností každoročního jednodenního výletu organizovaného pro důchodce odboro-
vou organizací OU, kde byl odborným průvodcem prof. RNDr. Arnošt Wahla. Všichni 
účastníci byli vděční za krásné zážitky a zajímavé poznatky z vybraných míst naší vlasti 
a přáli si, aby vytvořená tradice pokračovala.
 Iniciativě a návrhu vyhověla předsedkyně odborové organizace na OU, když předtím 
zjistila rozeslaným dopisem zájem mezi důchodci-odboráři. Přihlásilo se 21 členů a jed-
náním u předsedkyně ZO VOS doc. dr. Ireny Bogoczové 25. 3. 2003 bylo dohodnuto 
první setkání Senior Klubu na 29. 4. 2003.
 Sešlo se 18 zakládajících členů. V diskusi byly objasněny programové oblasti činnosti, 
které jsou otevřeny dalším návrhům v průběhu setkání a které jsou realizovatelné vlast-
ními silami a spoluprací s jinými neziskovými organizacemi. Členské příspěvky nebudou 
vybírány, ale dobrovolné příspěvky jsou, podle dohody, vítány na prokazatelné výdaje. 
Zájemcům o Listy OU budou v dohodě redakce a pověřeného vedoucího Klubu přístup-
né ve složce zavedené na vrátnici budovy na Reální ulici č. 5.
 Garanci a podporu Klubu přislíbili pan rektor a předsedkyně ZO VOS. Pomoc při 
administrativě poskytuje T. Mikolajková. Pověřeným vedoucím Klubu je doc. dr. V. Krejčí.



 Od založení Klubu (SK OU) se konaly tři akce (1. 10. 2003, 11. 5. 2004 a 25. 10. 
2004), všechny byly hodnoceny kladně. Pro pohybově zdatné zájemce byl uspořádán vý-
stup na nejvyšší vrchol haldy (324 m) s pohledem na Ostravu a její okolí a s odborným 
výkladem prof. dr. Miroslava Havrlanta, bývalého prorektora OU. Poslední setkání bylo 
věnováno diskusi o 15 letech od sametové revoluce a jejich významu pro dnešní Ostrav-
skou univerzitu. 
 Děkujeme za podporu a zveme zájemce na jarní setkání v roce 2005. Pro ně sděluje-
me kontaktní adresy a telefonní spojení: doc. dr. Vladimír Krejčí, Hlavní 893/8, 708 00 
Ostrava-Poruba, tel. 596 923 982, Tamara Mikolajková, knihovna OU, Bráfova ulice, 
701 03 Ostrava 1, tel. 596 160 307.
 Přejeme všem, přátelům a známým, bývalým kolegům a kolegyním, š�astné Vánoce 
2004. Těšíme se na shledání na jaře 2005.
  VLADIMÍR KREJČÍ

Slůvka a otazníky
ve (s)větě M. Prokešové

Hmm….
Je to těžké.

Byla jsem na přípravném semináři projektů, téma social inclusion,
až v dalekém Lisabonu.

Účastníci byli ubytováni v pětihvězdičkovém hotelu, dostatečně drahém a luxusním, 
s nadstandardem a vůbec se vším všudy. Jen nějak k té sociální inkluzi se to příliš 
nehodilo. Byla by mi hanba a styděla bych se za sebe sama, a nepila bych tolik 

a nejedla ta skvělá jídla, ale mělo to ještě jiný podtext.
Protože to bylo placeno v podstatě z peněz EU (Sokrates — Comenius), stali jsme 

se vězni přepychu a tím i nesvobodní v nakládání se svým časem.
Museli jsme být na určeném místě a přemýšlet o projektech nejen v denní dobu, 
což by bylo pochopitelné, ale platilo to i pro čas večerní a noční a téměř ranní. 

Faktem je, že přemýšlet jsme pak už mohli o čemkoli.
Povinně se bavit v prvotřídních restauracích, anglicko — francouzsko — rusko —
polsky, to jsem teda ještě nezažila. Naklusat povinně! do kasina (pro závistivce 
Casino Estorial na pobřeží Atlantského oceánu), to je teda věc. Nemít volný čas 

a vidět tak noční velkoměsto jen díky tomu, že ve 22.00 hod. s prominutím zdrhnu
z nočního povinného programu, vlastně večeře, to je teda síla.

Tam na schodech překrásného chrámu seděly těsně před půlnocí jen tak
v domácích zástěrách dvě ženy, které si asi odskočily od ploten, a povídaly si. 

Bylo to úžasně neskutečné. Měly svůj free time. My v tuto dobu ještě ne. Nešlo to. 
Byli jsme spoutáni mocí peněz. 

Někdy je potřeba aspoň poodhrnout závoj iluzí a vidět krutou pravdu. Projekty jsou 
o přelévání peněz z EU do EU, nabyly se, pozbudou se, snad nějakou vhodnou 

myšlenku do té mašinérie občas propašujeme, ale o pomoci lidem nebo nedejbože 
o děti tady skutečně nejde. Jde jen o peníze… proto to „you must“ na dotaz, zdali 
skutečně musím do Casina. Někdo to zaplatil, někdo tam investoval, jste jen věc, 

která zaplní danou položku, u níž se udělá čárka ano, přítomen. Peníze nepropadly. 
Úkol splněn.

Můžete si říci, o co že mi to vlastně jde? Byla jsem někde týden,
měla jsem se skvěle za peníze EU, vše je vlastně v pořádku.

Bylo by, kdyby nás peníze nedělaly naprosto nesvobodnými otroky. A nejhorší je, 
že to nechceme vidět. A nevíme či zapomínáme, že pokud chceme někomu

pomoci, nepotřebujeme k tomu až nemístný přepych.
Před dvěma tisíci lety, v Betlémě, se jedno dítě narodilo… chudinké v jesličkách

ve chlévě. 
Napadá mne, že mnozí z nás vlastně ani netušíme proč.

Úspěchy ve studiu, v pedagogické a vědecké práci, pří-
jemné a klidné dny v osobním životě přeje v roce 2005 
všem členům akademické obce a pracovníkům Ostravské 
univerzity Redakce

Četli jsme za vás
Mladá Fronta Dnes
20. 11. 2004 (Literatura — glosa)

Tichá poetická krajina Marie Š�astné
Vyhlášení vítěze letošního ročníku Ceny 
Jiřího Ortena předcházely dohady, zda 
ocenění udělované od roku 1987 autorům, 
kteří své dílo napsali do 30 let, má ještě 
smysl. Námitky byly legitimní: stačilo pročíst 
průvodní materiály, ve kterých organizátoři 
z nakladatelství Mladá fronta komolili jak 
jméno loňského laureáta Radka Malého 
(Petr Malý), tak jednoho z prvních oceně-
ných, dnes nejčtenějšího českého spisovatele 
Michala Viewegha (v informačním dopise 
stálo Michael). Stačilo projít seznam jmen, 
ze kterého porota (Jana Klusáková, Josef 
Chuchma, Viktor Janiš a Ivan Binar) měla 
vybírat, a žasnout: oproti loňským více než 
20 nominacím zaslalo letos knížky jen 9 
nakladatelů. A mezi devíti autory byla jen 
tři jména, která člověk všímavý k mladé 
české literatuře mohl alespoň trochu znát 
odjinud: rakovnický básník Gabriel Pleska, 
který loni debutoval hravou sbírkou Čes-
nek! Česnek!, a dvojice pražských autorů, 
kteří už mají za sebou knížek vícero — Viki 
Shock a Natálie Kocábová. Vypadalo to 
tedy, že Ortenova cena přestává zajímat 
jak autory, respektive jejich vydavatele, tak 
organizátory.
 Nakladatelství však Cenu Jiřího Ortena 
pro rok 2004 udělilo. A porota rozhodla 
nadmíru dobře. Oceněnou se stala sice 

málokdo ví, že první text, podle něhož 
se posléze připravovali mnozí mladší na 
zkoušku, sepsal už ve 3. ročníku svého vy-
sokoškolského studia, a ten se týkal vývoje 
španělštiny a dialektologie.)
 Náš nový profesor není jen lingvistou 
uzavřeným do sebe a do ticha pracoven 
a knihoven. Rád pěstuje turistiku (dříve se 
věnoval i lyžování) a rozumí hudbě (aktiv-
ně hrával na housle ve filharmonii a jako 
pozounista v dixilendových a tanečních ka-
pelách). Jak si žádá naše lidová tradice, 
coby chlap vlastníma rukama postavil dům, 
zasadil strom (mnohý) a má syna a dvě 
dcery. Jak říká, za svůj kariérní úspěch 
vděčí především své harmonické rodině.
 A plány do budoucna? Snem nového pro-
fesora (vedením FF OU velmi podporo-
vaným) je obnovit prestiž pobočky Kruhu 
moderních filologů, dát vznik školicímu 
pracovišti doktorských studií a vytvořit 
platformu pro transregionální anglistická 
studia. Všude tam má na mysli především 
pomoc mladším kolegům, ale i nadaným 
studentům v odborném růstu.
 Přejeme novému panu profesorovi, aby 
se mu ve všem dařilo. 

DOC. PHDR. EVA MRHAČOVÁ, CSC.
 DĚKANKA FF OU



ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTU 4. díl
„Život je námaha lepší věci hodná.“
Jméno: Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
Studoval:  na samostatné Pedagogické fakultě v Ostravě obory český jazyk-historie, na FF 

UJEP Brno - dějiny umění, na Courtauld Institut of Art London — dějiny umění
Absolvoval: 1984 (Ostrava), 1987 (Brno)
Adresa: Opava, Ostrava, Praha, Evropa
Povolání:  86-89 asistent a odborný asistent Pedagogické fakulty v Ostravě, 89-97 kurátor 

a vedoucí sbírky architektury Národní galerie Praha, 97-03 prorektor Vysoké ško-
ly uměleckoprůmyslové Praha, nyní — profesor téže vysoké školy.

Pane kolego, jste jedním z nejmladších českých univerzitních profesorů v oblasti 
humanitních věd. Do svých čtyřiceti let jste v životě dosáhl tolika úspěchů, že 
byste mohl být dáván mládeži za vzor. Do jaké míry za to „může“ vaše obrovská 
pracovitost a do jaké míry se na tom podílely další vaše „danosti“ — znalost 
jazyků, osobní charisma, brilantní chování, komunikativnost?
Jako vzor mládeži se moc necítím. Pamatuji si mizerný pocit, jaký jsem coby kluk z venkova 
zakoušel na studiích v Brně a pak po příchodu do Prahy. Moji kolegové byli zběhlejší, se-
bevědomější a já si v diskusích občas připadal jako trouba. Nevím, jestli jsem zvolil správné 
řešení, ale usoudil jsem, že musím na sobě víc pracovat. Naštěstí mě studium i práce vždyc-
ky nesmírně bavily. Fakt, že mě toto potěšení neopustilo, ale ani úplně neovládlo, počítám 
k největším úspěchům svého života.

Podle publikace Kdo je kdo (Praha 2000) máte bohaté zkušenosti z dlouhodo-
bých studijních pobytů na zahraničních univerzitách a vědeckých institucích. Jak 
známo, každý takový pobyt člověka velmi obohatí. Mohl byste stručně popsat 
nejdůležitější zkušenosti z dlouhodobých pobytů na cizích univerzitách? 
Jednou za pár let dospívám k jakési vnitřní bariéře, kdy už nemohu přemýšlet a psát, jak 
jsem zvyklý. Najednou se dusím ve vlastních stereotypech a myšlenkových klišé. V takové 
situaci musím načas změnit vzduch, zavřít se do nějaké dobré knihovny a bavit se s in-
spirativními kolegy. Není asi třeba moc vykládat, jak je příjemné oddychnout si od učení 
i všedních starostí a pořádně se soustředit na myšlení a psaní. Jistěže se v takové klauzuře 
dá i pěkně šílet, když v dosahu nejsou žádné spřízněné duše. Ale s přibývajícími lety už 
tenhle problém lépe zvládám. Svým zahraničním pobytům vděčím skoro za všechno své 
poznání. Ostatně nejvyšší čas zase někam vyrazit.

Při tolika úspěších se zdá, že pro vás vaše povolání musí být i koníčkem. Je 
tomu tak nebo máte ještě nějaké koníčky navíc?
Koníček je legrační slovo. Koníčky mají lidé, kteří pracují ve fabrice nebo v kanceláři, anebo 
ne? Pro má drobná potěšení se to slovo snad ani nehodí. Abych se udržel v rovnováze, 
chodím na dlouhé procházky do přírody, nejlépe se psem. K duševní pohodě potřebuji občas 
i nějaký ten sport, aspoň jednou týdně kino, divadlo nebo operu, dobré čtení a samozřejmě 
rozhovory s chytrými a vzdělanými přáteli. Dá se tomu říkat koníčky?

Konec roku „za pár“
a smutek v Jarmilových očích
 Každý nový rok přinese něco nového, 
stejně tak se od něj (možná trochu s oba-
vami) očekává, že nám něco vezme, od-
nese. S posledními minutami roku 2004 
skončí v České republice také základní 
vojenská služba. Možná to trošku zapadne 
mezi lednovými změnami cen, silvestrov-
ským veselím a novoročním suchem v hr-
dle, ale přece jen je to skutečnost stojící 
za chvilku zamyšlení.
 Určitě ubude nejedna vráska na čele 
mladých mužů, z českého slangového slov-
níku postupně zmizí slova jako „mazák“ 
a „guma“, pohoršené starší dámy přesta-
nou ve dnech střídání nástupních termínů 
zděšeně zavírat okna vlaků. Zmizí ale také 
něco, co mělo „zelenou“ poetiku. O tom 
ví své i Jarmil, náš hrdina. 
 Jarmila, čerstvého absolventa vysoké 
školy, čekala prezenční vojenská služba. 
K rozhodnutí jít na vojnu ho určitě nevedla 
masochistická touha dělat kliky na „buze-
ráku“, nebo� Jarmil se cítil intelektuálem. 
Stejně tak netoužil po změně z mladíka 
v „opravdového“ muže. Byla to pragma-
tická rozvaha, že „to“ trvá jenom rok, na 
rozdíl od „civilky“. Modrou knížku ani ne-
zkoušel získat, ta zůstávala vyhrazena pro 
sportovce, což Jarmil nebyl. Jsa intelektu-
álem ovšem nemohl jít na vojnu nepřipra-
ven. Na jeho nočním stolku se ty poslední 
prázdniny objevil Škvoreckého Tankový 
prapor, Holečkovy Nekrvavé obrázky z voj-
ny, Hubáčkův Malý slovník českých slangů 
(to aby se domluvil a rozuměl). Posled-
ní zářijový večer ještě v bezpečí domova 
zhlédl filmy Copak je to za vojáka, Každý 
mladý muž a Armádní dvojčata, a takto 
optimisticky posilněn, Jarmil brzy ráno 

zhola neznámá třiadvacetiletá Marie Š�ast-
ná, absolventka dějin umění na Ostravské 
univerzitě, zároveň však nadaná básnířka, 
které v Knižnici Ortenovy Kutné Hory 
loni vyšla knížka Krajina s Ofélií. Víc než 
stostránková sbírka — která si zasloužila 
lepšího typografa i distribuci za hranice 
regionu — je víc než slibná. Š�astná píše 
lehce a spontánně, její volný a melodický 
verš je zatížený ženskou tělesností, smysl-
ností, senzitivitou. Texty mají blízko k poe-
tismu a jeho okouzlení dalekými kraji, ale 
stejně tak si — většinou pointované — básně 
všímají magického prostoru mezi mužem 
a ženou, vyplněného napětím mezi začát-
kem a koncem, dnem a nocí, erotismem 
a smrtí. Je to poezie tichá, skoro vše se 
odehrává pod povrchem slov, v náznacích 
a tušeních — o to lépe, že Cena Jiřího Or-
tena pro rok 2004 tuto básnířku vyvolala 
jménem a dala o její poezii slyšet.

RADIM KOPÁČ

AUTOR JE KRITIK A PUBLICISTA



V úvodu ke své krásné a zajímavé knize Zrození velkoměsta říkáte, že „z po-
hledu historika moderní architektury patří Ostrava k nejzajímavějším místům 
českých zemí“. Můžete tuto myšlenku rozvést?
V Ostravě mě fascinuje neuvěřitelná blízkost krajností, konfrontace extrémních poloh v ma-
teriální i duchovní kultuře. Stejně tak mě přitahovala její historie plná zlomů a neopakova-
telné prolínání „kulturních vrstev“ — německé, české a polské, měšanské, proletářské a post-
komunistické. Vývoj většiny českých měst ve 20. století se vedle toho jeví jako jednotvárná 
idyla. Protože mě architektura vždycky zajímala jako projev nějaké kolektivní psychologie, 
našel jsem v rodném městě svých rodičů naprosto ideální pole pro své výzkumy. Mou ne-
skromnou touhou bylo tenkrát také posílit historickou pamě obyvatel Ostravy a poskytnout 
tak oporu pokusům o znovunalezení její kulturní totožnosti. Rád bych i trochu výš nastavil 
laku současné ostravské architektuře — což se mi tedy rozhodně nepovedlo.

S velkým zájmem jsem si ve zmíněné vaší knize přečetla pasáž týkající se Reální 
ulice, kde dnes sídlí naše Filozofická fakulta. Cituji: „Polohu kultivovaného seces-
ního dekorativismu reprezentoval tehdy v Moravské Ostravě také Felix Neumann, 
který…v roce 1911 na rohu Poštovní a Reální ulice vystavěl hotel Garni s luxusní 
kavárnou.“ Vida, tak tedy naše katedry anglistiky, psychologie a historie sídlí 
v bývalém hotelu Garni Royal, a dnešní menza je dědičkou luxusní kavárny, to 
není špatná představa!
Ale vra�me se k rozhovoru. V Ostravě jste studoval a několik let působil jako 
asistent. Jaké jsou vaše vzpomínky na budovy OU, v nichž jste „žil“ deset let? 
Budova v Reální se ještě pořád míhá v mých snech jako děsivý „dům o tisíci patrech“, kde 
zoufale hledám své dveře. V bdělém stavu vzpomínám spíše na historický seminář v Bráfově 
ulici, odkud jsme měli výhled na budovu komunistické Bezpečnosti. Z poslední lavice jsme 
při výuce sledovali rozesmáté tajné policisty a tiše komentovali jejich nenápadné, šedivé 
zevnějšky. Ten obraz se pevně usadil v mé osobní mytologii a dodnes mi ztělesňuje ducha 
oněch let. Moc volně jsem se necítil ani v budově na dnešní Českobratrské ulici, kde jsem 
nastoupil své první místo. Ale i z ní jsem si odnesl špičkové zážitky, zejména po zákazu prv-
ní výstavy, kterou jsem do Ostravy přivezl. Nejraději vzpomínám, jak mi školní předseda KSČ 
místo vyšetřování mé „nepřátelské činnosti“ nadšeně vyprávěl o Orwellově Farmě zvířat. 

Když se Le Corbusiera kdysi otázali, jaký architektonický celek považuje za nej-
úžasnější, odpověděl prý bez rozmýšlení: „Přece Dolomity!“ Jaký architektonický 
celek je nejúchvatnější pro vaše oko?
Le Corbusier mezi architektonické útvary počítal také oblaka, zmiňuje to Michel Bataille. 
Dávám mu zapravdu, když na ně občas hledím z okna nebo někde v přírodě. Oblaka jsou 
pro mě jedním z důvodů, proč v trápení neklopím hlavu.

Kdybychom lidem od kumštu položili otázku, kterou osobnost naší doby považují 
za nejkontroverznější, patrně by si většina vzpomněla na prof. Milana Knížáka, 
osobnost zatracovanou i obdivovanou. Vy jste s bývalým rektorem AVU a ny-
nějším ředitelem Národní galerie přicházel patrně často do styku. (?) Jaký je 
váš vztah k tomuto výbušnému intelektuálovi jako k umělci, jako k manažerovi 
a jako k „provokatérovi myšlení“?
Milana Knížáka jsem si po léta vážil a zajímalo mě vše, co neslo peče jeho myšlení. Ne-
setkávali jsme se často, ale z Pražského grémia jsem ho znal jako věcného a energického 
člověka. Proto jsem vítal jeho jmenování do čela Národní galerie a schvaloval také řadu 
jeho kroků, které v této instituci provedl. V posledních letech ale jeho počínání sleduji s roz-
paky a už si nejsem vůbec jistý, že osobnost jeho typu české kultuře prospívá. Ve zkratce 
bych řekl, že Knížák už neprovokuje, nýbrž jen exhibuje nebo uráží. Vlastně se o něm od 
té doby nerad bavím.

Velice bych si přála, aby si naši studenti vytvořili pěkný vztah k městu, ve 
kterém studují, aby dokázali zvednout oči a vnímat jeho zajímavou architekturu. 
K tomu je ale třeba, aby jim někdo povolaný ty oči pootevřel… Přijal byste 
pozvání děkanky k přednášce s tématem Zrození velkoměsta pro studenty naší 
fakulty a univerzity? 
Od mého posledního vystoupení na ostravské univerzitní půdě uplynulo už patnáct let — bylo 
to na dvoře Pedagogické fakulty ve středu po 17. listopadu a já nezapomenu, jak se mi 
třásla kolena. Tím spíš mě těší Vaše nabídka. Jen bych byl raději, dovolíte-li, aby téma mé 
přednášky bylo trochu odtažitější. Knihu o Moravské Ostravě jsem napsal před sedmi lety 
a od té doby vyrostla řada odborníků, kteří k tomuto předmětu mají víc co říci než já. 
Třeba by ostravské studenty zajímalo i to, čím se zabývám dnes.

Děkuji vám ze srdce, pane profesore, za inspirativní odpovědi a těším se, že vás 
v příštím roce uvítám na naší fakultě. Eva Mrhačová

s malým batůžkem vyjel vstříc Komorní-
mu Hrádku, díře v lesích kdesi u Čerčan. 
 Ač Jarmil nebyl drobeček, přesto poznal, 
že armádní míry jsou nesmírné, stejně jako 
představa roku stráveného za kasárenským 
plotem. Velké plandavé tepláky, zvané dle 
barvy „švestky“, stejně jako tenisky číslo 
13 pohltily jeho tělo. Pak už to šlo ráz na 
ráz. Toho prvního, smutného večera jeho 
identita zmizela v papírovém pytli s adre-
sou „domů“ a na lopatce pod holičským 
křeslem. A jako „intelektuál“, a těch bylo 
po prázdninách mezi povolanci víc, prv-
ní noc na „bidle“ přemítal s kamarádem-
-právníkem, jak asi trpěl Josef K.
 S posledním sněhem roztála i ponurá 
nálada a náš hrdina, vojín Jarmil, se stal 
„mazákem“, který už to má „za 150“. Jaro 
sice Jarmila, na němž podivně visela uni-
forma jako maskáčový pytel, nepřekvapilo 
svojí zelení, ale nastal čas, na který bude 
jednou rád vzpomínat. Večery na obrubní-
ku „buzeráku“ před kasárnami, kde vojín 
Šimáček vyprávěl o „neskutečně krásných 
očích“ Madly Kocmanové; anonymita zele-
ného davu, která Jarmilovi dávala odvahu 
seznámit se (co večer) s novou dívkou. Je-
diné, co Jarmila trochu mrzelo, bylo jeho 
zařazení do funkce kuchař-číšník a hodnost 
vojína, tedy výložka bez „pecky“, což neod-
povídalo jeho egu absolventa univerzity. Se 
smutkem v duši nesl to, že jeho vojenští 
kamarádi, často skuteční číšníci a kuchaři, 
opouštěli kasárna v hodnosti podporučíka, 
nebo alespoň desátníka. Jarmila nakonec 
uklidnil dopis kamaráda ze studií, který 
skončil na Šumavě, funkčně zařazen jako 
obsluha sněžné frézy. Dubnového dne, 
kdy Česko vstupovalo do NATO, náš hr-
dina, nakonec přece jen s jednou peckou 
svobodníka, neohroženě hlídal autopark 
a zvedal závoru.
 Když po roce koncem září opouštěl ka-
sárna v hejnu podivně oděných opilců vy-
řvávajících „Deset-devět-osm-sedm…“, vě-
děl, že získal zkušenosti o fungování sku-
piny, což jistě využije jako budoucí učitel. 
Kam se hrabou všechny škrobené didaktiky 
a pedagogiky! Pobavila ho představa kos-
týmkové didaktičky, jak by asi řešila pro-
blém dospělého žáka, který se odmítal mýt, 
nebo chodil na záchod do rohu místnosti.
 Vojna z Jarmila neudělala chlapa, ale 
dala mu ještě jednu kvalifikaci. Kdykoliv 
totiž Jarmil přišel takzvaně do rodiny, pro 
otce a dědečky byla jednou z nejpodstat-
nějších věcí kladná odpově� na otázku: 
„Byl jsi na vojně?“ Inu, možná to kdysi 
opravdu platilo o těch chlapcích a chlapech.
 Až budete na sklonku roku 2004 cesto-
vat nedělním večerním vlakem Brno-Bohu-
mín, možná někde spatříte Jarmila, smutně 
hledícího ven z okna do ztemnělé krajiny. 
V jeho očích bude smutek a nostalgie za 
halasícím vagonem naplněným pachem vo-
jenského leštidla smíšeného s odérem pro-



TECHNÉ Ostrava 2004
 Ráda bych Vás informovala o jedné za-
jímavé podzimní akci a podělila se s Vámi 
o své zážitky a postřehy.
 Organizátorem festivalu byl Dům kul-
tury Poklad v Ostravě-Porubě a nejdůle-
žitějším spoluorganizátoremVŠB-Technická 
univerzita. 
 Ústředním tématem III. ročníku Me-
zinárodního festivalu filmů a televizních 
pořadů o technických a průmyslových pa-
mátkách bylo:
TECHNICKÉ PAMÁTKY JAKO SOUČÁST 

NAŠEHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ.
 Třídenní program (13.—15.10.) byl roz-
dělen do dvou částí: na teoretickou část 
ve formě kolokvia a praktickou v podobě 
vlastní přehlídky filmů a televizních pořa-
dů a poznávacích exkurzí.
 První festivalový den byl věnován Me-
zinárodnímu kolokviu na téma: Výuka 
problematiky cestovního ruchu na vysokých, 
vyšších a odborných středních školách.
V jeho průběhu zazněla téměř desít-
ka odborných přednášek se zaměřením 
na vědeckou spolupráci a cestovní ruch. 
Kolokvium vytvořilo prostor pro výměnu 
zkušeností pedagogů odborných škol, prak-
tiků i teoretiků z oblasti cestovního ruchu, 
památkové péče a státní správy. Diskusní 
příspěvky se týkaly rozvoje cestovního ru-
chu, využití, poznávání a ochrany technic-
kých a kulturních památek
 Témata mne zaujala již v okamžiky, 
kdy mi organizátoři nabídli, abych vystou-
pila s referátem. Jsem ráda, že jsem se 
zúčastnila kolokvia a mohla při absenci 
kolegů z dalších pracoviš� OU přítomné 
informovat o výuce cestovního ruchu na 
fakultě. Vyučuji odborné předměty baka-
lářského studijního programu Španělština 
ve sféře podnikání a tři kurzy cestovního 
ruchu, s letošním nově nabízeným Ces-
tovním ruchem v ČR (volitelný předmět), 
tvoří nedílnou součást bloku odborných 
předmětů.
 Všechny příspěvky byly něčím zajímavé, 
ale nejvíce se mi líbila přednáška doc. Ki-
reta z Fakulty manažmentu Prešovské uni-
verzity o zahraniční spolupráci s Université 
de Savoie, Chambéry ve Francii. Stipendij-
ní pobyty studentů a mobilita učitelů jsou 

pocených kanad a rozlitého piva. Vyškov, 
Přerov, Lipník, Hranice se tak stanou jen 
zastávkami, ne místy, kde pro jedny „ty 
hovada konečně vypadnou“, pro druhé 
místy střídání vypravěčů nevyčerpatelných 
příběhů a historek. Koho by napadlo, že 
mezi nimi ještě nedávno seděl i Jarmil. 
Mladý muž, dnes poučující studenty o ja-
zyce, který na nádraží také vykřikoval: 
„Gumo zapíč…, klekni na kolena, řekni, 
za kolik to máš!“
   JAROSLAV DAVID

Ze života univerzity

UŽ 8. KULATÝ STŮL V RÁMCI CYKLU SLOVO A OB-
RAZ V KOMUNIKACI S DĚTMI PROBĚHL V PÁTEK 
26. 11. 2004 NA KATEDŘE ČESKÉHO JAZYKA 
A LITERATURY S DIDAKTIKOU PDF OU. VYSTOU-
PILI NA NĚM TAKÉ ÚČASTNÍCI ZE SLOVENSKA. NA 
SNÍMKU DOC. PHDR. MICHAL TOKÁR, PH.D., 
A DOKTORAND MGR. RADOSLAV RUSŇÁK Z PRE-
ŠOVSKÉ UNIVERZITY V PREŠOVĚ. MEZI ÚČASTNÍKY 
ZAVÍTAL ROVNĚŽ DĚKAN PEDAGOGICKÉ FAKULTY 
OU DOC. PHDR. ZBYNĚK JANÁČEK. - JS -

V PÁTEK 26. 11. 2004 SE V UNIVERZITNÍM 
KNIHKUPECTVÍ KONAL KŘEST KNIHY SVATAVY UR-
BANOVÉ A KOL. SEDM KLÍČŮ K OTEVŘENÍ LITERA-
TURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 90. LET XX. STOLETÍ. 
SETKÁNÍ PROBĚHLO V RÁMCI PROGRAMU MEZINÁ-
RODNÍHO ODBORNÉHO SEMINÁŘE SLOVO A OB-
RAZ V KOMUNIKACI S DĚTMI, KTERÉ ORGANIZO-
VAL KABINET LITERATURY PRO MLÁDEŽ, JAZYKOVÉ 
A LITERÁRNÍ KOMUNIKACE KČJL S DIDAKTIKOU 
PEDAGOGICKÉ FAKULTY OU. JV



Do úterního filmového klubu Slunečnice 
zavítal 16. listopadu někdo, kdo svými slo-
vy zapůsobil na všechny, kteří se s ním 
přišli seznámit. Někdo, kdo má rád ostat-
ní lidi víc než sebe. Někdo, kdo se roz-
hodl pro život na Zakarpatské Ukrajině, 
aby tamním lidem pomáhal žít — misio-
nář Peter Krenický. 
 Beseda nesoucí téma Adopce na dál-
ku začala promítnutím dokumentu Olgy 
Sommerové Děti pod Karpaty. Provázel 
jím právě otec Peter. Zavedl nás tak 
do míst, kde se žije ze dne na den, 
kde vládne nezaměstnanost a chudoba. 
Díky podpoře lidí finančně přispívajících 
„svým“ dětem se tam dá žít. Dokumen-
taristka tento projekt Diecézní charity os-
travsko-opavské podporuje. I ona má na 
Ukrajině svou adoptivní holčičku… 
 Poté se slova ujal Peter Krenický. Vy-
právěl o problémech, ale i radostech ze 
svého působiště. O nelehké situaci, která 
se však dá zvládnout. Sám říká: „Nej-
bohatší život žiju, když nemám čas na 
sebe. Potřebuju žít, obětovat se, milovat 
jiné. Každý, kdo chce, vidí jiné a žije pro 
ně.“ Poukázal na to, že mnohdy chceme 
něco nepotřebného, bez čeho můžeme 
být š�astní. 
 Vypověděl příběhy o dětech, kteří díky 
finančním darům mohou třeba chodit do 
školy, ale také o těch, kterým operace 

zachránila život. Mohly ji však podstoupit 
jen za podpory jiných. „Kdyby bůh te� 
udělal zázrak, nebylo by to tak veliké jako 
to, že spousta lidí vytáhla peníze z pe-
něženky a věnovali je na operaci jedné 
holčičky — a ona vidí.“
 Adopce na dálku spočívá v tom, 
že s i vyberete dítě, kterému chcete 
pomáhat. Požadovaná částka činí 6 000 
korun ročně. S dítětem si můžete dopi-
sovat, dostáváte zprávy o tom, jak se 
mu daří, jak prospívá ve škole. Na vlastní 
náklady se za ním můžete přijet podívat. 
V nedávné době vytvořila opět Diecéz-
ní charita ostravsko-opavská a Oblastní 
charita Třebíč další projekt, tentokrát 
s názvem Důstojný život. Finančním da-
rem pomáháte seniorovi ze stejné oblasti 
zajistit klidné stáří. V rámci této pomoci 
zasíláte 1 800 korun ročně. „Bohatí jsme 
ne tím, co máme, ale tím, co dáváme,“ 
říká s nadějí v očích misionář.

VERONIKA LANGROVÁ

Nejbohatší
život žiju,
když nemám 
čas na sebe

již i u nás několik let běžnou praxí. Avšak 
o absolvování praxe studentů v zahraničí 
můžeme na katedře jenom snít. I možnosti 
publikační činnosti ve sbornících a odbor-
ných časopisech partnerských škol, účastnit 
se na konferencích pořádaných partnerský-
mi školami a vystupovat na nich, to vše 
můžeme slovenským kolegům jen závidět. 
Přitom si uvědomujeme, jak by byly tyto 
aktivity pro nás užitečné.
 Dr. Julia Kolodziej, předseda Polského 
svazu TICCIH, nás seznámil s řadou zají-
mavých staveb, turistických stezek a s uni-
kátní podzemní trasou. Nejsou to jenom 
zmíněné atraktivity Horního Slezska, kte-
rými nás dr. Kolodziej zaujal, nýbrž vyu-
žití těchto památek a zajímavých lokalit 
pro vzdělávací aktivity a samotnou výuku 
ve školách o průmyslovém dědictví regi-
onu a jedinečném formování národního 
a společenského cítění mladé generace. 
(Příspěvky z kolokvia jsou publikovány ve 
Sborníku příspěvků TECHNÉ 2004.)
 Další festivalové dny byly zaměřeny 
na praktické ukázky zkušeností z rozvo-
je turistického ruchu, využití, poznávání 
a ochranu technických a průmyslových pa-
mátek, zpracované ve filmové podobě nebo 
v televizních pořadech domácích i zahra-
ničních. Exkurze do průmyslových areálů 
v ČR a v Polsku vhodným způsobem do-
plňovaly filmové projekce, semináře a pa-
nelové diskuse a navazovaly na ně. Právě 
posledně zmíněné akce mohly využít střed-
ní i vysoké školy a seznámit se s danou 
problematikou.
 Je mi líto, že ve čtvrtek při projekci 
soutěžních snímků a odborné přednášce 
byl sál poloprázdný, zhruba od jedenácté 
až asi do tří hodin jsme zůstali — já se 
svými III. bac/ŠPA a s malou skupinkou 
studentů z jiné školy — téměř sami. Ještě 
tristnější to bylo v pátek, promítání třetí-
ho bloku nesoutěžních snímků bylo téměř 
„soukromým“ promítáním pro naši skupinu 
(15+1) a další tři zájemce.
 Ještě jedno politování musím vyslovit. 
Součástí festivalu byla v rámci doprovod-
ných akcí i prezentace školství v oblasti 
cestovního ruchu. Své práce představili stu-
denti oboru Geovědní a montánní turis-
mus z Hornicko-geologické fakulty VŠB-
-Technické univerzity v Ostravě.
 Škoda, že jsme nebyli osloveni pozván-
kou i my, mohli jsme se této další zajíma-
vé časti festivalu aktivně účastnit.
 Doufám, že v příštím ročníku meziná-
rodního festivalu budou v programu fi-
gurovat i jména kolegů z jiných kateder 
naší fakulty a rozhodně, bude-li nám dána 
příležitost, vystoupí se svými pracemi i stu-
denti katedry romanistiky.

MGR. KORNÉLIA MACHOVÁ

KATEDRA ROMANISTIKY FF OU

PETRU PROCHÁZKOVOU, ZNÁMOU 
NOVINÁŘKU, ZAKLADATELKU HUMANITÁRNÍ 
ORGANIZACE BERKAT A SPOLUZAKLADA-
TELKU AGENTURY EPICENTRUM, AUTORKU 
ŘADY REPORTÁŽÍ Z VÁLEČNÝCH OHNISEK 
V ASII, PŘIJALI STUDENTI BOUŘLIVÝM PO-
TLESKEM. VELKÁ POSLUCHÁRNA E 24 
BYLA OPĚT ZAPLNĚNA DO POSLEDNÍHO 
MÍSTEČKA. EM

PETRA PROCHÁZKOVÁ, KTERÁ PŘIJALA POZVÁNÍ DĚKAN-
KY A NAVŠTÍVILA PO SVÉM PŘÍLETU Z AFGHÁNISTÁNU 
NA DVA DNY FF OU, PŘIVEZLA S SEBOU I PRODEJNÍ 
VÝSTAVKU BAZARET BERKATU — LIDOVÉ VÝŠIVKY 
ČEČENSKÝCH A AFGHÁNSKÝCH VYŠÍVAČEK A TKADLEN. 
LIDOVÉ VÝŠIVKY BYLY NÁDHERNÉ. VÝTĚŽEK Z JEJICH 
PRODEJE BUDE VĚNOVÁN NA HUMANITÁRNÍ POMOC TĚM-
TO OBLASTEM, KDE LIDÉ ŽIJÍ ČASTO V NEPŘEDSTAVI-
TELNÉ CHUDOBĚ. NIKDO Z POZVANÝCH „SOLVENTNÍCH“ 
OSTRAVANŮ SE NEDOSTAVIL, A TAK SI VÝROBKY BER-
KATU KUPOVALI NEPŘÍLIŠ SOLVENTNÍ ZAMĚSTNANCI OU 
I NESOLVENTNÍ STUDENTI OU. AFGHÁNSKOU „BURKU“, 
ŽENSKÉ OBLEČENÍ S MŘÍŽKOU NA OČI, SI SE ZÁJMEM 
VYZKOUŠELA ŘADA DĚVČAT. POZNÁVÁTE, KDO JE TO NA 
FOTOGRAFII POD „BURKOU“? EM



Rozdílné životy aneb jak studenti přicházejí o iluze
Jó, vysokoškolák, ten sladký život má. 
Tak přesně tahle slova mě napadla, když 
jsem držela v rukou dopis oznamující mi, 
že jsem dostala místo na koleji. Čekala 
jsem bydlení v Porubě, a proto pro mě 
byla adresa na obálce velkou neznámou: 
Moravská 2, Vítkovice. Nakonec je to jed-
no, říkala jsem si, Poruba jako Vítkovice. 
To jsem se ale spletla. Se zvědavostí 
a trochu i s obavou, jaké spolubydlící 
asi dostanu, jsem vystoupila s kamará-
dem na zastávce. Tady že budou koleje? 
Vždy� je tu akorát silnice a střední ško-
la s internátem. Tak s touto domněnkou 
jsem žila do té doby, než se ukázalo, 
že nejde o žádný internát, ale o moje 
budoucí přechodné bydliště. Jelikož jsem 
očekávala bydlení jako na porubských 
kolejích, byla jsem zklamaná. Vždy� ko-
leje v Porubě, to je „město ve městě“. 
Studenti tu mají vše potřebné (teda sko-
ro vše, uznám, že Stodolní je přece jen 
trochu z ruky). Vařič a lednička, sociální 
zařízení i sprchy na pokoji, to vše je tu 
samozřejmostí. Studenti mají k dispozici 
kopírku, počítače připojené na internet 
(do kterých nezahrnuji několik pater, kde 

mají studenti internet přímo na poko-
ji). Areál kolejí nabízí i sportovní vyžití 
v podobě tenisových kurtů, volejbalových 
hřiš�, tělocvičny a posilovny. Nedaleko je 
také les, který slouží zároveň jako park, 
kam chodí studenti na procházky nebo si 
zaběhat, popřípadě se učit (i když mys-
lím, že tahle možnost je reálná jen pár 
týdnů v roce). Jsou tu 2 bufety, z nichž 
jeden je otevřený až do 21.30. A to už 
nemluvím o solárním studiu, o nově ote-
vřené kuřárně nebo o restauračních za-
řízeních, které jsou také nedaleko. Na 
druhou stranu je pravda, že člověk tu 
nemá žádné soukromí. Pokud chce stu-
dent zjistit, co se děje ve vedlejším po-
koji, tak to není žádný problém, protože 
zdi jsou tak tenké, že to ví, i když to 
zjistit nechce.
 Co mají koleje na Vítkovicích? Někteří 
mají sociální zařízení na pokoji, ale spr-
chy jsou tu společné pro všechny na pa-
tře, což v praxi znamená, že pro několik 
desítek studentů jsou tu 4 sprchy. Takže 
pokud člověk přijde ve špatnou dobu 
nebo pozdě, může se stát, že si vystojí 
dlouhou frontu, a když už se konečně 

dostane do sprchy, tak zjistí, že neteče 
teplá voda. Čímž se pohyb fronty pod-
statně urychlí. 
 Stejné je to i s kuchyňkou, na každém 
patře jsou dva plynové vařiče. Naštěs-
tí ne každému začíná škola ve stejnou 
dobu a ne každý snídá. O počítačových 
učebnách nebo sportovních areálech ne-
může být řeč. Nedaleko je sice hřiště, 
na které mají přístup jen studenti Střední 
dopravní školy a Střední odborné školy 
ochrany osob a majetku, která sídlí v 5. 
patře kolejí. Pokud by se chtěl student 
při hezkém počasí učit venku, pak mě 
nenapadá jediné místo, kde by měl po-
třebný klid. Vedle kolejí sice stojí hřbitov, 
který ten klid zaručuje, ale nevím, jestli 
je tohle zrovna ideální místo.
 Nechci, aby tento článek vyzněl jako 
kritika a aby to vypadalo, že koleje v Po-
rubě jsou to nejlepší, co si může student 
přát. Vím, že koleje nemají peníze na 
renovaci a zlepšení bydlení.
 Já sama bydlím na Vítkovicích druhým 
rokem a jsem tu spokojená. Ale co takhle 
stejné podmínky pro všechny studenty? 
  HANKA STROPKOVÁ

Uzávěrka dalšího čísla je ve pátek 7. ledna 2005 do 10.00 hod.
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