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 V akademickém roce 2004/2005 obdrželi poprvé absolventi Os-
travské univerzity v Ostravě, stejně jako absolventi všech vysokých 
škol v ČR, dodatek k diplomu — Diploma Supplement (DS). DS 
je v souladu se závěry konference ministrů v Berlíně 2003, která 
se konala v rámci tzv. Bolognského procesu, vydáván automaticky 
a bezplatně všem absolventům bakalářských, navazujících magis-
terských i magisterských studijních programů na všech vysokých 
školách v zemích evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. 
V souladu s novelou zákona o vysokých školách, platnou od 1. 
ledna 2006, nahrazuje DS vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. 
DS je na OU vydáván dvoujazyčně (anglicko-česky). Je vytištěn na 
papíře formátu A3 s podtiskem, hologramem univerzity, otiskem 
razítka univerzity a je podepsán rektorem. Shrnuje údaje o ab-
solvovaném studijním programu, obsahuje výpis všech vykonaných 
zkoušek a dosažené hodnocení. DS je prostředkem ke zlepšení 
mezinárodní „průhlednosti“ a spravedlivého akademického a pro-
fesního uznávání kvalifikací. Popisuje podstatu, úroveň, obsah, 
postavení studií, která byla uskutečněna a úspěšně dokončena 
absolventem. V neposlední řadě DS usnadňuje vysokým školám 
a budoucím zaměstnavatelům uznávání zahraničních kvalifikací. 
Realizace DS byla velmi náročná. Nejprve byla na celostátní úrov-
ni diskutována národní podoba DS, která by odrážela požadavky 
Evropské komise, Evropské rady, organizací UNESCO/CEPES 
a zároveň respektovala český vzdělávací systém. V rámci OU 
jsme museli dodržet tyto kroky: všechny předměty (asi 11 a půl 
tisíce!) včetně názvů studijních programů a oborů musely být 
přeloženy do angličtiny, do IS Stag musela být doplněna řada 
položek, které předtím nebyly vyžadovány, ale pro tisk DS jsou 
nezbytné (jazyk studia, délka studia a požadovaný počet kreditů, 
jazyk jednotlivých předmětů, názvy závěrečných prací v angličtině 
a v jazyce, ve kterém byla práce napsána). Musel být po technic-
ké stránce sladěn IS Stag s požadavky pro tisk DS, do IS Stag 
byly zakomponovány jednotlivé předměty, které studenti získali 
v rámci zahraničních pobytů (především prostřednictvím programu 
SOCRATES/ERASMUS), státní závěrečné zkoušky musely být 
i v IS Stag rozděleny na jednotlivé části a takto byly evidovány, 
byl vytvořen zvláštní podtisk s originální suchou pečetí univerzity, 
byly zakoupeny speciální tiskárny pro všechna studijní oddělení 
a musely se vyřešit stovky jednotlivých problémů, které vznikaly 
„za pochodu“.
 Evropská komise vydává vysokým školám, které splní poža-
davky DS podle evropských standardů a které o to požádají, DS 
LABEL. Jedná se o prestižní evropský certifikát, který osvědčuje 
kvalitu instituce a garantuje evropský standard procesu vydávání 
DS.
 První impuls pro získání DS LABEL přivezla Ivana Schmej-
kalová z mezinárodní konference EAIE (European Association 
for International Education, Evropská asociace pro mezinárodní 
vzdělávání), která se konala v září 2005 v Krakově. Účast naší 
zástupkyně se konala v rámci řešení rozvojového projektu 2006. 
Na základě těchto informací vytvořila prorektorka pro studium 
doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., tým, který začal připravovat 
materiály k podání žádosti o přiznání DS LABEL do Bruselu. 
Pokud vás zajímá, zda jsme s tím měli nějaké zkušenosti, odpovím 
vám hned — neměli. Jediné, co jsme věděli, bylo to, že doposud 
pouze jedna vysoká škola v ČR získala tento certifikát, a to VŠB-
-TU Ostrava. Postupně jsme navštěvovali semináře organizované 
MŠMT, konzultovali jsme s představiteli VŠB-TU, vznesli jsme 
mnoho dotazů na Bologna Promoters v České republice, zajeli 

jsme na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde jsme 
diskutovali s vedením obou fakult o jejich zkušenostech s poradci 
z Evropské komise. Věděli jsme, že některé vysoké školy se také 
na podání žádosti připravují a že využily možnosti tzv. Site Vi-
sit, to znamená, že jim na pomoc přijeli konzultanti z Evropské 
komise. Po kompletaci všech informací jsme postupně připravili 
žádost včetně všech požadovaných příloh. V březnu 2006 jsme ji 
odeslali k hodnocení do Bruselu. 
 Na začátku srpna obdržel pan rektor z Bruselu dopis, ve 
kterém byl informován, že po posouzení naší žádosti nezávislými 
zahraničními experty byl OU v Ostravě DS LABEL přidělen. 
Naše úsilí a práce vyústily v konkrétní podobu — v certifikát ja-
kosti a kvality. Letos se o toto ocenění ucházelo 103 evropských 
vysokých škol, pouze 38 jich uspělo. Z České republiky požádalo 
sedm vysokých škol, certifikát získaly jen čtyři. Od srpna 2006 se 
tedy OU v Ostravě zařadila mezi nemnoho evropských vysokých 
škol, které vykazují podle Evropské komise serióznost, atraktivitu 
a transparentnost a které jsou deklarovány jako hodnotný partner 
v evropském a mezinárodním vysokoškolském vzdělávání. 
 V září 2006 se účastnila zástupkyně naší univerzity další 
konference EAIE ve švýcarské Basileji. Účastnila se mimo jiné 
i semináře, kde o DS a ECTS LABEL hovořil vedoucí odboru 
Evropské komise pro vysoké školství pan Peter van der Hijden 
z Bruselu. Pan Hijden opět zdůraznil důležitost DS a ECTS LA-
BEL pro evropské vysoké školy. Při soukromém rozhovoru s Iva-
nou Schmejkalovu sdělil, že byl příjemně překvapen skutečností, 
že OU připravila žádost o DS LABEL bez pomoci zahraničních 
expertů. I. Schmejkalová mu sdělila, že v Ostravě sídlí tři vysoké 
školy a že všechny uvedený certifikát získaly. Také mu chtěla říci 
něco o tom, že jsme úspěšný region a přitom „razovity“, ale ne-
uměla toto krásné slovo přeložit do angličtiny. Pan Hijden nám 
srdečně poblahopřál k získání DS LABEL.
 Brusel si dává nyní jeden rok pauzu v přijímání žádostí o DS 
i ECTS LABEL protože, v předcházejícím období byl velký počet 
žádostí špatně zpracován. Dalším důvodem je to, že Evropská 
komise bude v následujícím roce hodnotit dosavadní získané zku-
šenosti. V každém případě to pro OU v Ostravě znamená, že 
„máme jeden rok náskok“. Můžeme se začít připravovat na ECTS 
LABEL, který doposud nezískala ani jedna česká vysoká škola.
 Pokud se chcete dozvědět více informací, nabízíme Vám násle-
dující webové stránky: 
http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diplo-
ma_en.html
http://eacea.cec.eu.int/static/en/overview/erasmus_overview.htm
http://www.bologna.msmt.cz/?id=060809a
http://www.eaie.nl
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ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

Ostravská univerzita získala ocenění
Evropské komise:

Diploma Supplement Label

Nový rektor zvolen
 Počtem patnácti ze čtyřiadvaceti platných hlasů zvolil Akade-
mický senát Ostravské univerzity na svém zasedání dne 6. listo-
padu 2006 v prvním kole do funkce rektora prof. RNDr. Jiřího 
Močkoře, DrSc., dosavadního děkana Přírodovědecké fakulty. 
Své funkce se nově zvolený rektor ujme počátkem března na 
dobu příštích čtyř let. - JV —



Zdravotně sociální fakulta má 
novou učebnu
Do nového akademického roku vstoupi-
la Zdravotně sociální fakulta činem, který 
garantuje studentům i přednášejícím vyso-
ký komfort. Koncem října byla na katedře 
hygieny a epidemiologie otevřena moderní 
učebna, která svým vybavením umožňuje 
přednášejícím realizovat výuku v příjemném 
interiéru vybaveném dokonalou technikou. 
Vedoucí katedry MUDr. Milena Menzlová, 
CSc., která je iniciátorem této vize výuko-
vých prostor odpovídajících evropskému stan-
dardu, se realizaci smělé myšlenky věnovala 
s velkým nasazením svých sil.
 Kapacita nové učebny má na osm desítek 
míst. Studenti sedí na pohodlných židlích, 
prostor je klimatizovaný, intenzita osvětlení 
je volitelná, tónované, velmi citlivě sladěné 
barvy — a� už podlahy, stropu, nábytku, stěn 
a obkladů — harmonizují a zjemňují celko-
vý dojem a z posluchárny vytvářejí vlídné 
a motivující prostředí.
 Práce na nové učebně započaly 19. června a skončily 30. září 2006. Realizace pro-
jektu byla svěřena firmě ZENIS Cz spol. s.r.o., a odpovědným stavbyvedoucím byl pan 
Otakar Pilich. Během stavebních prací se musel vyrovnat s četnými potížemi, které 
přináší rekonstrukce staršího objektu, a zejména s velice přísnými požadavky statika. 
Řešení interiérů a technologie bylo svěřeno firmě FLAME Systém, s.r.o. Jednatel fir-
my pan Nikola Gorgol nám o učebně samotné a technice řekl: „Takto moderně řešená 
přednášková místnost je na Ostravské univerzitě prozatím jediná. Vyučující má k dispozici 
tzv. vizualizér, což je vlastně kamera sloužící k digitálnímu přenesení trojrozměrného obrazu 
v knize či v jiném dokumentu nebo předmětu na projekční plátno. Studentům může být 
promítán z DVD nebo VHS kazet film, dále je možná prezentace z Power pointu. Venkovní 
rolety umožňující dokonalé zatemnění, stejně jako klimatizace a regulovatelné osvětlení v os-
mi světelných okruzích, jež lze nastavit v intenzitě od nuly do sta procent — to vše je plně 
automatizováno. To všechno a ještě další technické vymoženosti umožňují nejen plynulost 
přenášky, ale i rychlou dostupnost a praktickou prezentaci přednášené látky…“ 
 Na posluchárnu navazují šatny a atrium, o poschodí výše je tzv. internetová kavárna. 
Ta nabízí studentům další komfort v podobě knihovny, kopírovacího přístroje a počítačů.
 Děkan fakulty doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., kvality nové posluchárny ocenil tak-
to: „Je to opět pozitivní posun ke zkvalitnění přenosu informací mezi přednášejícím a poslu-
chači. Věřím, že pedagogové i studenti novou učebnu ocení, a to v celé šíři možností, které 
jim nabízí.“ - NEŠ -

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v měsíci říjnu 2006?

—  Dne 9. října ukončil doktorské studi-
um na FF UP u prof. Jařaba Mgr. Petr 
Kopecký z katedry anglistiky a amerika-
nistiky. Novému doktorovi blahopřejeme 
k získání vědecké hodnosti Ph.D.!

—  Dne 11. října se na katedře romanistiky 
— oddělení hispanistiky konaly nádherné 
Dny mexické kultury. Byly tak zdařilé, že 
v nich chtějí v příštím roce pokračovat.

—  Dne 12. října se konala slavnostní inau-
gurace děkanky FF OU doc. PhDr. Evy 
Mrhačové, CSc., za účasti řady akade-
mických hodnostářů z domácích a za-
hraničních univerzit.

—  Dne 12. října se konal slavnostní křest 
publikace „Igor Kitzberger — Magická síla 
ohně“ z pera doc. Petra Holého.

—  Dne 12. října byla na Sněmu germa-
nistů ČR znovu zvolena předsedkyní 
Svazu germanistů ČR doc. et Priv.-Doz. 
PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

—  Dne 16. října proslovil v rámci Jazy-
kovědného sdružení při OU přednášku 
přední slovenský lingvista prof. PhDr. Ján 
Findra , DrSc., na téma Modelové štruk-
túry textu.

—  Dne 18. října pronesl v rámci cyklu Se-
tkání s osobností svou další přednášku 
pro studenty FF OU prof. dr. Martin 
Hilský, CSc., překladatelská hvězda první 
velikosti.

—  Dne 18. října prof. Ömer Sekerci z turec-
ké Suleyman Demirel University v Ispar-
tě prezentoval možnosti vysokoškolského 
studia v Turecku pro studenty FF.

—  Dne 24. října přednesl pro studenty ka-
tedry filozofie a četné zájemce z řad dal-
ších studentů FF prof. dr. Ismail Hira 
z turecké Sakaraya University přednášku 
na téma „Re- stucturation in the light of 
changing paradigms and civilization.“ 

—  Dne 25. října pronesla PhDr. Margot Ke-
prtová z FF UP v Olomouci přednáš-
ku pro studenty katedry germanistiky na 
téma Kommunikative Wortschatzarbeit.

—  Dne 26. října proslovil prof. Dr. Mustafa 
Kemal ŞAN z turecké Sakaraya University 
přednášku na téma Multi-cultural policies 
in the history, kterou organizovala pro 
všechny studenty FF katedra filozofie.

—  Dne 27. října, v předvečer státního svát-
ku vzniku ČSR, přednesl doc. PhDr. M. 
Bednář z Filozofického ústavu AV ČR 
přednášku na téma Masarykova idea 
československé státnosti, která se rovněž 
konala pod záštitou katedry filozofie.

—  Opožděně oznamujeme, že ve dnech 13.—
15. září proběhly v Domě knihy LIBREX 
Dny USA, na jejichž zdařilém průběhu 
se přednáškami podíleli doc. dr. Stani-
slav Kolář, dr. Hana Srpová a dr. Marie 
Š�astná z FF OU.       EVA MRHAČOVÁ

DĚKAN SLANÝ STŘÍHÁ PÁSKU S VEDOUCÍ KATED-
RY MUDR. MILENOU MENZLOVOU,CSC.

PRVNÍMI POSLUCHAČI PŘI PREZENTACI TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ JSOU ČLENOVÉ KOLEGIA DĚKANA



12. říjen byl dnem 
SLAVNOSTNÍ INAUGURACE
DĚKANKY FILOZOFICKÉ FAKULTY
doc. PhDr. EVY MRHAČOVÉ, CSc.
Přinášíme vám fotoreportáž z této události
(fotografoval fotoreportér Edmund Kijonka,
textem opatřila Jana Bolková)

SLAVNOSTNÍ INAUGURACI POCTILI SVOU PŘÍTOMNOSTÍ NEJEN AKADEMIČTÍ HODNOSTÁŘI Z OU, ALE I PŘEDSTAVITELÉ 
ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH VYSOKÝCH ŠKOL

DĚKANKA VLOŽENÍM RUKY NA REKTOR-
SKÉ ŽEZLO SLIBUJE, ŽE BUDE HÁJIT 
VŠECHNA PRÁVA FAKULTY A USILOVAT 
O JEJÍ ROZKVĚT

REKTOR OU DOC. BAAR PŘI PROJEVU

DO PRODĚKANSKÝCH FUNKCÍ JMENO-
VALA DĚKANKA DOC. PHDR. ALEŠE 
ZÁŘICKÉHO, PH.D., A PHDR. MARII 
VAŠUTOVOU, PH.D.

NÁDHERNÉ BAROKNÍ SKLADBY ZAZNĚLY V PODÁNÍ ŽES-
ŤOVÉHO KVINTETU JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA

REKTOR, DĚKANKA A JEJICH PEDELOVÉ

REKTOR OU PŘEDÁVÁ DĚKANCE ŘETĚZ FF JAKO 
SYMBOL VŠECH PRÁV PROPŮJČENÝCH DĚKANU FILO-
ZOFICKÉ FAKULTY

PŘEDSEDKYNĚ AS FF OU PHDR. 
JANDOVÁ ZAHAJUJE SLAVNOSTNÍ AKT 
INAUGURACE

ZAČÁTEK INAUGURACE. „NOVÁ“ DĚKANKA 
VCHÁZÍ DO AULY



Z inauguračního projevu děkanky:
 Vážení hosté, snad se mi podařilo přesvědčit vás, že kurz, 
který nabrala ostravská FF, je správný. Chceme v něm pokračovat. 
A protože se nám dařilo v uplynulém tříletí velmi dobře (počet 
našich úspěšných akreditací dosáhl za poslední 3 roky počtu 83!), 
můžeme se v dalším období pokusit realizovat i některé dlou-
hodobě hýčkané představy. Dá se říci, že jsou bohaté, a já zde 
zmíním jen jednu z nich: Ostrava, po Praze a Brnu třetí město, 
které má plnou škálu kulturních institucí — vynikající operu, dvě 
činohry, operetu, balet, komorní scénu, konzervatoř, Janáčkovu 
filharmonii, televizní studio, toto naše město, které získává sebevě-
domí a je na obrovském divadelním a kulturním vzestupu, si za-
slouží, aby zde vyrostly a byly rozvíjeny uměnovědné obory. Naše 
zkrásnělé město je potřebuje ke své kultivaci, ke své humanizaci 
a k eliminaci zděděných prvků plebejství jako životodárnou vodu. 

A potřebuje je i proto, aby zájemci o uměnovědné obory měli 
možnost studovat je zde, doma, a získali tak motivaci posléze 
v Ostravě zůstat, neodcházet jinam. Tak tedy: chceme doufat, že 
v nejbližších letech vznikne v Ostravě vedle mnoha dalšího obor 
Divadelní věda a že obor Dějiny umění se zaměřením na tech-
nické památky (jediný takový obor v ČR) rozšíří svou akreditaci 
na magisterský obor.
 Všichni víme, že budoucí obraz našeho města i našeho regionu 
bude záležet na celkové vzdělanosti, kulturnosti i mravní úrovni 
jeho obyvatel. Ráda bych podtrhla, že role Filozofické fakulty je 
z tohoto hlediska a v tomto úsilí v Ostravě nezastupitelná. Proto 
chci zdůraznit, že všestranná podpora a pomoc této humanitní 
fakultě jak ze strany veřejné správy města a regionu, tak ze strany 
médií, o niž se zde opět po třech letech ucházím, je investicí 
s mnohonásobnou, by� ne vždy okamžitou návratností.

DĚKANKA PŘIJÍMÁ GRATULACI ŘEDITELE NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKO-
SLEZSKÉHO MGR. LUĎKA GOLATA

SOUČÁSTÍ INAUGURACE BYL I KŘEST KRÁSNÉ VÝPRAVNÉ MONOGRAFIE O SO-
CHAŘI KITZBERGROVI Z PERA DOC. PETRA HOLÉHO. SLAVNOSTNÍ PŘÍPITEK.

PANÍ DĚKANKA V OBLOŽENÍ KVĚTINOVÝCH DARŮ SE SOCHAŘEM IGOREM KITZBERGREM, AUTOREM INSIGNIÍ FF OU

GRATULACE DĚKANA PŘF OU PROF. JIŘÍHO MOČKOŘE, DRSC.

REKTOR, DĚKANKA, SOCHAŘ, GRAFIK PUBLIKACE SVATOSLAV BÖHM A AU-
TOR MONOGRAFIE



Imatrikulační slib nových
studentů…

… pokládám za první a významný krok 
mladých lidí na akademické půdě, řekl 
doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., děkan 
Zdravotně sociální fakulty Ostravské uni-
verzity krátce poté, kdy tento slavnostní 
akt proběhl. „Dnes (9. října 2006, pozn. 
autora) jsme tedy oficiálně přijali na fakultu 
371 nových studentů, z nichž, jak doufám, 
vyrostou odborníci v oborech, které tato nej-
mladší fakulta Ostravské univerzity nabízí.“
 Jak vážně tato slova pan děkan myslí, 
to už naznačil ve svém úvodním projevu, 
v němž zdůraznil, že akademická obec je 
unikátním společenstvím učitelů a studen-
tů, kde náročnost jedněch k druhým, ale 
i naopak je tou cestou a tím prostředkem 
vedoucím k žádoucímu výsledku: k výcho-
vě vyzrálých a hlubokých osobností, které 
jsou odborníky ve svém oboru. „Připome-

Mezinárodní vědecká
konference v Ostravě
Katedra společenských věd PdF OU a katedra společenských věd VŠB-TU uspořádaly 
ve dnech 25. a 26. září 2006 v budovách VŠB-TU v Ostravě-Porubě mezinárodní inter-
disciplinární konferenci pod názvem ČLOVĚK - DĚJINY - HODNOTY III. jako filozo-
fický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén. Nad konferencí převzali 
záštitu prorektor VŠB-TU prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., a děkan Pedagogické fakulty 
OU doc. PhDr. Josef Malach, CSc. 
 Jednalo se v pořadí již o třetí konferenci na toto téma. První proběhla v Ostravě ve 
dnech 7.—8. března 2002. Ze 70 účastníků konference bylo 21 ze Slovenska, 6 z Polska 
a 3 účastníci z Lotyšska. Z materiálů konference byl vydán recenzovaný sborník Člověk 
- Dějiny - Hodnoty. Ed. J. Petrucijová, J. Feber. Ostrava: Repronis 2002, 363 s. ISBN 
80-7042-219-X. 
 Druhá konference proběhla v Ostravě ve dnech 23.—24. září 2004. Z 81 účastníků 
konference bylo 36 ze Slovenska, 6 z Polska a 1 z Litvy Z materiálů konference byl 
vydán recenzovaný sborník Člověk - Dějiny - Hodnoty II. Ed. J. Petrucijová, J. Feber. 
Ostrava: Repronis 2005, 382 s. ISBN 80-7368-021-1.
 Záměrem organizátorů je pokračovat v tradici těchto konferencí, protože se domnívají 
a zájem odborné veřejnosti to potvrzuje, že je užitečné a velmi podnětné pořádat takto 
tematicky široce koncipovaná setkání. Umožňují komunikaci představitelů různých oborů 
a často iniciují jejich další odbornou spolupráci. Konference prioritně oslovuje především 
vysokoškolské pedagogy, kteří působí na katedrách společenských věd a filozofie u nás 
i v zahraničí, ale je otevřena všem, kteří mají zájem se poučit, ale především podílet se 
na dalším rozvoji uvedených humanitních témat. 
 Nejen rozpracovávání odborných témat, ale i osobní setkání, výměna zkušeností 
a navazování nových profesních kontaktů patří k plnohodnotnému akademickému životu 
a organizátoři jsou přesvědčeni, že právě v tomto projektu jsou podobné konference 
nenahraditelné. 

Proběhne transformace 
menzy a kolejí

 V září t.r. obdržel rektor naší univerzity 
dopis rektora Vysoké školy báňské—Tech-
nické univerzity v Ostravě se sdělením, že 
je zvažována možnost transformace majet-
ku Ostravské univerzity v Ostravě, který 
byl doposud využíván VŠB—TU. Jedná se 
o objekty kolejí Jana Opletala na Hladno-
vě a kolejí v objektu Středního odborného 
učiliště dopravního v Ostravě—Vítkovicích. 
Dále budou do této transformace zahrnuty 
objekty menzy na Reální a bufetu na kole-
jích Jana Opletala. Správu a provoz těchto 
objektů doposud na základě historické do-
hody realizovala VŠB—TU Ostrava.
 Procesem transformace byl doc. RNDr.
Vladimírem Baarem, CSc., rektorem naší 
univerzity, pověřen kvestor OU, který v té-
to záležitosti ustavil odbornou skupinu, ob-
dobná pracovní skupina byla utvořena i na 
VŠB. 
 Na základě jednání mezi oběma vysoko-
školskými subjekty bylo dohodnuto, že pro-
voz kolejí převezme naše univerzita k 1. 
lednu 2007. Do tohoto data převezmeme 
objekty na Hladnově s mobiliářem i per-
sonálem a uzavřeme smlouvu o pronájmu 
se Středním odborným učilištěm doprav-
ním v Ostravě—Vítkovicích.
 Provoz menzy na Reální a bufetu na 
kolejích Jana Opletala bude do budoucna 
zajiš�ován externím dodavatelem těchto slu-
žeb, ten bude vybrán na základě řádného 
výběrového řízení. S ohledem na zajištění 
kvality stravování bude věnována výběru 
příslušné firmy velká pozornost. Z tohoto 
důvodu se předpokládá, že proces trans-
formace menzy se uskuteční k 1. červenci 
2007. ING. ZDENĚK MRKVA

KVESTOR

Gaudeamus 2006
Ve dnech 31. 10. až 3. 11. 2006 proběhl v areálu 
brněnského výstaviště XIII. ročník mezinárodní-
ho veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDE-
AMUS 2006.
 Ostravská univerzita se na veletrhu představila 
v novém stánku, na jehož střeše se vznášel pěti-
metrový balon opatřený univerzitním logem, kte-
rý již od vstupu do výstavního pavilonu neomylně 
navigoval všechny zájemce o studium do naší 
expozice. Zde se jich ujaly neustále usměvavé 
a vstřícné referentky studijních oddělení oblečené 
do velmi slušivých bílých triček a modrých vesti-
ček rovněž s logem univerzity. Letošního veletrhu 
se poprvé zúčastnili i studenti ze studentské ko-
mory Akademického senátu, kteří se snažili bu-
doucím spolužákům co nejvíce přiblížit studentský 
život na univerzitě. Není tedy divu, že náš stá-
nek byl v neustálém obležení budoucích prváků.

O významu veletrhu svědčí již tradič-
ně vysoká účast vystavovatelů, mezi ni-
miž jsme se v letošním roce rozhodně 
neztratili, a trvale velký zájem studentů, 
výchovných poradců a učitelů středních 
škol, kteří využívají jedinečné možnosti 
podrobně se seznámit s nabídkou vyso-
koškolského studia. Letošní Gaudeamus 
si v průběhu čtyř dnů trvání prohlédlo 
26 700 návštěvníků. 

JIŘINA VEČEŘOVÁ



 Na letošní konferenci 
přijalo pozvání a do její 
práce se aktivně zapojilo 
110 účastníků. Organizátoři 
museli dokonce mnohé zá-
jemce z kapacitních důvodů 
odmítnout. Tradičně nejvíce 
zahraničních hostů přijelo 
ze Slovenska (50 účastníků) 
a Polska (15 účastníků). 
Jednání konference slavnost-
ně zahájil MUDr. Ing. Mi-
roslav Přádka, PhD., prorektor OU, který v uvítacím projevu rovněž informoval o in-
stitucionální podpoře spolupráce univerzit regionu — Ostravské univerzity, VŠB-TU 
a Slezské univerzity. 
 Na plenárním zasedání poté vystoupili s hlavními referáty prof. PhDr. Vladimír Le-
ško, CSc.; (Človek-dejiny-hodnoty vo filozofii Heideggera) a doc. Mgr. Tomáš Hauer, 
PhD.; (Člověk, media a postmoderní kultura). 
 Jednání konference pak pokračovalo práci ve třech sekcích: 1. Člověk, 2. Dějiny, 3. 
Hodnoty. Jednotlivé sekce moderovali: doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc., Mgr. Tomáš 
Jarmara, PhD., PhDr. Jaromír Feber, CSc., a PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
 První den konference byl završen slavnostním rautem, který jednak umožnil mnohým 
účastníkům již neformálně pokračovat v odborných diskusích, ale především poskytl pří-
jemné prostředí pro přátelské posezení.
 Druhý den pokračovalo jednání v sekcích. Jednání konference obohatil svou přítom-
ností a vystoupením na téma Procesy revitalizace zanikajících a zaniklých evropských 
jazyků rektor OU doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Práce konference byla ukončena 
v odpoledních hodinách. S účastníky se rozloučili hlavní organizátoři a garanti celé akce 
dr. Petrucijová a dr. Feber. Stručně shrnuli předběžné výsledky jednání, poděkovali všem 
za spolupráci a přislíbili, že co nejrychleji zpracují sborník příspěvků z konference tak, 
aby mohl být vydán do konce února příštího roku. 
Organizátoři i účastníci věří, že tradice pořádání konferencí na téma Člověk - Dějiny 
- Hodnoty se bude úspěšně dále rozvíjet. Další setkání, v pořadí již čtvrté, je plánováno 
opět za dva roky, tj. na závěr léta roku 2008. 

JELENA PETRUCIJOVÁ

Den mexické kultury 
15. výročí založení naší alma mater, Akademický den OU, konference, sborníky…
Jak přispět k oslavám jubilea? 
 Odpovědí katedry romanistiky byla akce Den mexické kultury. Prezentovat jazyky 
a kultury, které nabízejí naše studijní programy, netradiční formou vzdělávat naše stá-
vající studenty a upoutat pozornost potenciálních uchazečů o studium na naší katedře 
z řad středoškoláků je naším skromným příspěvkem k popularizaci studia na Ostravské 
univerzitě.
 Pozvat některého z renomovaných profesorů, odborníků, aby přednášeli o Mexiku, by 
nebylo velkým problémem. A když netradičně, tak neobvykle. 
 Místo přednášky vyučujícího byla dána důvěra studentovi 3.ročníku španělštiny a hu-
dební výchovy Janu Mlčochovi. Nejprve zaujal přítomné jako dirigent vokální skupiny, 
která v minikoncertu zahájila akci španělskými a mexickými písněmi, a poté zajímavou 
přednáškou o Mexiku, kterou přednesl, jak jinak, ve španělštině. Zpěv a mluvené slovo 
vystřídala projekce filmu klasika španělské kinematografie Luise Buñuela Gran Casino, 

odehrávajícího se v Mexiku. 
V odpoledních hodinách téměř non-

stop běžící program nabírá na tempu. 
Mexiko, hispánská Amerika, to není 

jenom španělština, jazyk objevitelů a do-
byvatelů. Jsou to i kultura, tradice, folklor 
a jazyky původních obyvatel amerického 
kontinentu, indiánů. Ukázkou tradičního 
folkloru z obou amerických kontinentů 
v nových aranžmá a dnes již s neodmys-
litelnou moderní technikou při vystoupení 
mnoha hudebníků a zpěváků (částečným 
playbackem, zesilovači a mikrofony) nás 

nul jsem studentům, že univerzita nesmí 
přestat být místem a prostorem svobodné-
ho hledání pravdy badatelskou činností jak 
učitelů, tak i jich samotných. Přeji si, aby 
mladí lidé vstupovali na akademickou půdu 
s vědomím, že věda — stejně jako umění 
— je jednou z cest k objevování a vyjevování 
pravdy. Nepovažuji za přehnané, když zno-
vu připomínám existenci akademických práv 
a svobod třeba i rozsáhlejším výčtem. A� si 
studenti uvědomí, že se jedná o svobodu 
vědy a výzkumu a umělecké tvorby a zve-
řejňování jejich výsledků. Mělo by jim být 
zřejmé, že svoboda výuky spočívá především 
v její otevřenosti různým vědeckým názorům 
a výzkumným metodám, tedy zcela a zá-
sadně v nedogmatickém přístupu ke světu 
kolem, k názorům, vyznáním, postojům 
— pokud samozřejmě tyto nejsou v rozpo-
ru se základními etickými maximy. Student 
by měl vnímat, že právo učit se zahrnuje 
svobodnou volbu zaměření studia v rámci 
studijních programů a svobodu pedagoga 
i studenta vyjadřovat své vlastní názory ve 
výuce. A konečně,“ dodává děkan Slaný, 
„patří k akademickým právům a svobodám 
také právo členů akademické obce volit za-
stupitelské orgány, které tvoří akademický 
senát fakulty i univerzity.“
 Není to tak dávno, kdy v tisku pro-
běhla zpráva shrnující možnosti uplatnění 
absolventů českých univerzit na trhu prá-
ce. „Ostravská univerzita dosáhla přední-
ho umístění, protože pouze 5,8 procenta 
jejích absolventů nezískalo uplatnění ve 
svém oboru. Jsem rád,“ říká děkan Slaný, 
„že absolventi naší fakulty jsou žádanými 
odborníky, radiologickými asistenty počínaje 
a záchranáři konče. Jde však i o to, aby se 
naši absolventi nebáli jít za zaměstnáním 
i mimo své bydliště…“
 Děkanova slova potvrzuje pedagog Ste-
ve Welsh z Britské jazykové školy v Os-
travě, který vyučuje angličtině zaměstnance 
fakulty. „Například absolventi vaší katedry 
sociální práce mají příležitost najít uplatnění 
v zahraničí prostřednictvím agentury Medikal 
CZ, která mimo jiné také nabízí práci tzv. 
podpůrného sociálního pracovníka ve Vel-
ké Británii. Tam se tito specialisté stávají 
členy týmu zdravotní a sociální péče, který 
aktivně pomáhá starým a invalidním lidem 
prožít důstojně závěr života. Vaši studenti 
jsou dostatečně vybaveni potřebnými znalost-
mi a dovednostmi, takže v této funkci zcela 
jistě najdou v britské společnosti uplatnění.“
 „Třináctileté zkušenosti potvrzují, že absol-
venti naší fakulty mají díky svým znalostem 
a dovednostem vysoké renomé na trhu práce 
nejen v České republice, ale i v zahraničí. 
Je cílem našich pedagogů, aby zaměstnavate-
lé vždy spojovali Zdravotně sociální fakultu 
se značkou kvality odborníka, který je jejím 
absolventem,“ uzavírá děkan Slaný.

ŠTĚPÁN NEUWIRTH



Centrum dalšího vzdělávání 
PdF OU jako fungující
a prosperující systém
dalšího vzdělávání
Velmi často slyšíme a čteme o systémovém přístupu k řešení určitého vybraného problé-
mu. Naše pracoviště vnímá systémový přístup jako nezbytnou podmínku při naplňování 
svého základního cíle — dalšího profesního vzdělávání, které je dílčí částí celoživotního 
vzdělávání a učení. Následující fotoreportáž přináší informace o zahájení výukových ak-
tivit v září a říjnu akademického roku 2006/2007. 

Spojení výuky a praxe
při toulkách Ostravou 

a Opavou
 Staré indiánské přísloví praví: „Pověz 
mi o tom a já to zapomenu. Ukaž mi to 
a já si to možná zapamatuji. Zapoj mne 
a já pochopím.“ Spojit výuku a praxi se 
podařilo na katedře anglistiky a amerika-
nistiky studentům 3. ročníku Angličtina ve 
sféře podnikání v říjnu hned dvakrát, a to 
18. a 21. října. 
 „Byl to pro mne ten nejhezčí den na 
univerzitě“, nechal se slyšet jeden ze stu-
dentů. A co to byl vlastně za den? Dvacet 
studentů a tři vyučující se vydali v rámci 
předmětu Angličtina pro turismus na pro-
hlídku Ostravy. Na její přípravě se podílel 
tým tří studentů ve složení Kateřina Rych-
tová, Jiří Mazáč a Robin Bartoš. 
 Se stravitelným přídělem informací, kte-
ré si pod taktovkou pořádajícího týmu kaž-
dý zúčastněný student měl šanci vyzkoušet 
prezentovat coby průvodce cestovního ru-
chu, se pak mezinárodní skupinka složená 
z Čechů, Němek, Polek, Ma	arky, Viet-
namky a Turka vydala do ulic známého 
a nově i neznámého města Ostravy. Vyba-
veni vědomostmi, fotoaparátem, v dobrém 
rozpoložení z toho, že výuka a myšlen-
ky nejsou omezeny prostorem za lavicí, 
objevovali všichni nejen netušené střípky 
mozaiky bývalé „černé“ Ostravy, ale také 
zvláštnosti kultur zúčastněných zahraničních 
studentů a hostujícího profesora z Turec-
ka, které v kontrastu s Ostravou vyplynuly 
na povrch. Přítomnost zahraničních hostů 
stejně jako akce samotná notně přispěla 
k revizi pohledu na město, o kterém si 
studenti OU mysleli, že jej „znají“.
 Další mimouniverzitní aktivitou v podob-
ném duchu ověřující mimochodem i zna-
losti a jazykovou vybavenost ze semináře 

potěšili praví, nefalšovaní indiáni hudební sku-
piny „Indios“. Jsou z Ekvádoru, ale již několik 
let je jejich druhým domovem Česká republika. 
Písně a vzhled účinkujících jihoamerických indiá-
nů zdánlivě kontrastovaly s oblečením, které bylo 
typickým oděvem severoamerických indiánských 
kmenů. Měly ale demonstrovat soudržnost všech 
indiánů, své rasy, Raza de bronce, jak nazval 
svůj slavný román o těžkém životě andských in-
diánů začátkem 20. století bolivijský spisovatel 
Alcides Arguedas (Ze špaělského originálu do 
češtiny přeložil Zdeněk Šmíd s názvem Bronzové 
plémě.)
 Jejich vystoupením Den mexické kultury po-
malu kulminuje, ale ještě nekončí. Díky štědrým 
sponzorům je připraveno bohaté občerstvení. Ta-
cos, burritos, malé tortillas, cheddar, papričky 
jalapeños, šunky, salámy a mnoho dalších dobrot 
čekalo na mnohem větší počet labužníků.Ostrav-
ská restaurace Hacienda Mexicana, která patří do sítě restaurací společnosti HACIENDA 
MEXICANA GROUP, a.s., připravila vskutku překvapivý závěr Dne mexické kultury.
 Sladké gumové medvídky nebo drobné kořeněné pečivo nabízel sám pan ředitel 
sponzorující firmy Park Lane Confectionery, s.r.o., Alberto Moctezuma. Poděkování patří 
i dalšímu sponzorovi, Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s., v zastou-
pení pana Ing. Petra Švába, organizačně správního ředitele.
 Jsme rádi, že jsme na akci mohli přivítat i milé hosty z naší fakulty, pana docenta 
Aleše Zářického, proděkana pro vědu a výzkum a zahraniční styky.
 Děkujeme paní děkance doc. Mrhačové, ačkoliv měla velmi nabitý pracovní program, 
přišla nás pozdravit, povzbudit a i za nás poděkovat sponzorům krásnými slunečnicemi. 
Škoda, že s námi nemohla pobýt déle, snad by se jí po zážitcích z programu mexického 
dne příjemněji letělo do Mexika… 
 Závěrem bych ráda vyslovila naše uznání za přípravu celé akce naší kolegyni dr. Jua-
ně Matouš Reyes: Gracias Juanita! MGR. KORNÉLIA MACHOVÁ

 KATEDRA ROMANISTIKY FF OU

DOC. PHDR. JOSEF MRHAČ INFORMUJE O PO-
ŽADAVCÍCH NA PEDAGOGICKÁ STUDIA UČITELŮ

ZÁJEMCŮ O PEDAGOGICKÁ STUDIA NEUBÝVÁ

 V tomto akademickém roce byla nově zahájena studia pro vedoucí pedagogické 
pracovníky (61 posluchačů ve dvou studijních skupinách) a studia prevence sociálně 
patologických jevů (24 posluchačů v jedné skupině). Rozsah aktivit uvedeného útvaru INTERIÉR KOSTELA SV. VÁCLAVA V OPAVĚ



souvisí zejména s tzv. pedagogických studiem (dříve doplňujícím pedagogickým studiem), 
které navštěvuje 669 studentů ve 24 studijních skupinách, ale i se studiem rozšiřujícím, 
které navštěvuje 90 studentů, soustředěných ve třech studijních skupinách,  a se studiem 
specializačním, které navštěvuje 352 uchazečů ve 12 studijních skupinách.
 Bližší informace naleznete na internetu a v publikaci Informace o vzdělávacích progra-
mech a kurzech ve studijním roce 2007/2008, kterou vydáváme v rámci připravovaného 
přijímacího řízení. Malá publikace, kterou jsme výše připomenuli, je dokladem stále 
funkčního a rozvíjejícího se systému, který  naplňuje princip celoživotního vzdělávání a 
učení. DOC. PHDR. JOSEF MRHAČ, CSC.

Ostravští historikové na 
česko-rakouské konferenci 

ve Waidhofenu
 Ve dnech 20.—21. října 2006 se usku-
tečnilo v prostorách barokního zámku ve 
Waidhofen an der Thaya v pořadí již dru-
hé setkání rakouských a českých historiků, 
zaměřujících svůj výzkum na problemati-
ku novověkých dějin. Na pozvání pořá-
dající Waldviertel Akademie ve spolupráci 
s Institutem pro dějiny východní Evropy 
Vídeňské univerzity, Rakouským institu-
tem pro východní a jihovýchodní Evropu 
a Jihočeskou univerzitou se sjelo na šest 
desítek historiků obou zemí. Jednání, které 
bylo tematicky rozděleno do pěti sekcí, se 

Architektura a umění Velké Británie byla 
prohlídka města Opavy. V sobotu 21. října 
se více než polovina studentů dobrovol-
ně zúčastnila výjezdu do nejvýznamnějšího 
města Slezska. Prohlídku města připravila 
studentka Markéta Sonnková. Na pomoc 
si povolala kunsthistorika Mgr. Dalibora 
Halátka. Všichni zúčastnění studenti i vy-
učující měli pak za úkol tlumočit zasvěce-
ný výklad k jednotlivým pamětihodnostem 
města Opavy. 
 Nejsilnějším zážitkem z Opavy byla ná-
vštěva jinak veřejnosti uzavřeného prázd-
ného kostela sv. Václava. Báječná akustika, 
zbytky původních stropních gotických fresek 
i zásahy z dob předešlých přispěly k tomu, 
že se většina studentů shodla, že pouhé 
zakonzervování stavby může být působivější 
a cennější než samotná rekonstrukce.
 Zcela nezpochybnitelné hodnoty lid-
ských životů jako slunné počasí, dobrá 
nálada, radost a právě ona praktická zku-
šenost opírající se o vzdělání nás provázely 
oběma akcemi. Tímto článkem bych chtěl 
také poděkovat své kolegyni PhDr. Stelle 
Nangonové za to, že podpořila tyto akce 
i svou účastí, a studentům, kteří připravili 
prohlídky obou měst, a samozřejmě i těm, 
kteří se prohlídek zúčastnili.

MGR. ALEŠ NAVRÁTIL

DĚKAN PDF OU DOC. PHDR. JOSEF MALA-
CH,CSC.,  ZAHAJUJE STUDIUM VÝCHOVNÉHO PO-
RADENSTVÍ PRO ZŠ A SŠ

ZÁPIS DO STUDIA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY — PRE-
VENCE A RESOCIALIZACE ZAJISTILA OLGA KNEJZ-
LÍKOVÁ

PRVNÍ LEKCE STUDIA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY BYLA 
PŘIJATA S ÚSMĚVEM

O STUDIUM PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOV-
NÍKY JE NEBÝVALÝ ZÁJEM

PHDR. VĚRA PODHORNÁ UVÁDÍ SVOU LEKCI V 
NOVĚ OTVÍRANÉM STUDIU PREVENCE SOCIÁLNĚ 
PATOLOGICKÝCH JEVŮ

POZORNÍ POSLUCHAČI STUDIA PREVENCE SOCIÁL-
NĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SE SNAŽÍ VŠE ZACHYTIT 
DO SVÝCH POZNÁMEK

MGR. EVA ZEZULKOVÁ V LEKCI Z ROZŠIŘUJÍCÍHO 
STUDIA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

SKUPINKA POZORNÝCH POSLUCHAČŮ ROZŠIŘUJÍCÍ-
HO STUDIA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY



Studijní cesta do Ostravy
Každým rokem organizuje Škola sociální práce při Univerzitě aplikovaných věd ve 
švýcarském Bernu zahraniční studijní cestu do některé evropské země. Jejím cílem je 
vzbudit zájem studentů o mezinárodní sociální práci a o způsob, jakým je realizována 
v rozdílných podmínkách různých zemí. 20 studentů z pátého a sedmého semestru tento 
rok vycestovalo do Ostravy. A tady jsou jejich zážitky.
 Po dlouhé cestě vlakem přes Rakousko a Českou republiku nás na nádraží vyzvedla 
Nany (Mgr. Bohuslava Durčáková), česká sociální pracovnice, která studuje v doktor-
ském studijním programu Ostravské univerzity. „Supernanny”, jak jsme ji láskyplně 
pojmenovali podle jednoho německého televizního programu, nás vřele přivítala a čekal 
nás perfektně naplánovaný týden. Hned po našem příjezdu a dobrém obědě v F-Clubu 
nás Nany vzala na univerzitu. Při zajímavém povídání o romské kultuře a etniku jsme 
dokázali zapomenout na únavu po 14hodinové cestě vlakem. 
V jednom z dalších dní jsme navštívili Vesničku soužití, jeden z projektů, které nám 
byly představeny. Měli jsme štěstí, protože právě toho odpoledne vesnička oslavovala 5. 
výročí svého založení a mohli jsme se zúčastnit místní oslavy. Různá vystoupení, která 
jsme zhlédli, nabídla skvělou podívanou.
 V úterý jsme jeli do Klokánku, nevládního dětského domova poblíž Ostravy. I tady 
nás sociální pracovnice přivítaly s neuvěřitelnou pohostinností. Řekly nám mnoho zají-
mavých věcí o své práci s dětmi a jejich rodinami. Ukázaly nám byty a kanceláře, ve 
kterých pracují. Velký dojem na nás udělal jejich koncept výchovy dětí postavený na 
rodině, což pro nás bylo něco nového. Další den jsme podnikli exkurzi na Magistrát 
města Ostravy, oddělení sociálně právní ochrany dětí, kde nám vysvětlili, co pro děti, 
o které jejich rodiče nedokáží dostatečně pečovat, dělá vláda. Bylo zajímavé poznávat, 
v čem jsou naše systémy podobné i odlišné, a také to, jakým způsobem v oblasti práce 
s dětmi spolupracují organizace nevládní a ty zřizované státem. 
 Jak stát plní další ze svých povinností, jsme měli příležitost vidět při návštěvě věze-
ní v Karviné. Sociální pracovníci nám vysvětlili, jakým způsobem se snaží o opětovné 
začlenění lidí do normálního pracovního trhu po jejich propuštění z vězení. Předvedli 
nám různé přístupy, které stát využívá při práci s různými typy uvězněných. Karviná je 
neobvyklé, a proto obzvláš� zajímavé vězení, protože se zde nachází i zvláštní dům pro 
mentálně postižené, kterým se samozřejmě dostává speciálního přístupu. Cítili jsme se 
trochu zvláštně, když jsme procházeli chodbami vězení a ven se dívali přes zamřížovaná 
okna nebo jsme i letmo nahlédli do vězeňských cel. Tak blízko k vězňům bychom se ve 
Švýcarsku nedostali. 
 Naše poslední exkurze nás zavedla do sdružení „Mens Sana“, ambulantního tera-
peutického centra pro mentálně postižené. Terapeut nám s velkým nadšením předvedl 
ukázku praktické práce s klienty a dokonce nás přiměl zazpívat i švýcarskou písničku. 
Taky jsme si zahráli na bonga a bubny, které normálně používají klienti, a bylo moc 
zábavné, že jsme tu mohli zaměstnat nejen své mozky, ale i ruce.
 Mezi různými exkurzemi jsme také vyslechli několik poutavých přednášek, které před-
nesli různí přednášející z univerzity. 
 Tak jsme se od Dr. Chytila dozvěděli mnohé o vývoji sociální práce v České republice 
a velkých proměnách, kterými země prošla. 
 Profesor Keller nám vysvětlil český systém sociálního zabezpečení a opět bylo zajíma-
vé jej porovnat se systémem švýcarským.
 Ve středu večer se pro nás v horách konala velká slavnostní večeře. Protože jsme ze 
Švýcarska, ty hory nám připadaly spíše jako kopečky, ale jídlo bylo výborné. Bylo pro nás 
také velkým povzbuzením mluvit s přáteli Nany, kteří nás ten večer doprovázeli a kteří 
též studují sociální práci. 
 Přestože naše dny byly většinou nabité programem a přednášky v němčině, fran-
couzštině nebo angličtině náročné, nenechali jsme si ujít atmosféru ostravského nočního 
života na Stodolní ulici se spoustou barů a restaurací. 
 Díky všem, kdo se podíleli na tom, že tato studijní cesta se pro nás stala tak vzru-
šujícím zážitkem. EVELYNE GEISSBÜHLER, MIRJAM MEIL

zúčastnili také členové katedry historie FF 
OU, kterou zastupovali doc. PhDr. Tomáš 
Krejčík, CSc., doc. PhDr. Aleš Zářický, 
Ph.D., a PhDr. Petr Popelka, Ph.D. Os-
travští historikové ve svých výstupech se-
známili auditorium s nejnovějšími projekty 
a výzkumy svého pracoviště. Celá akce 
se těšila nejen zájmu veřejnosti, ale také 
místních organizací, které pro účastníky 
uspořádaly na závěr prvního konferenčního 
dne slavnostní večer. Všechny zúčastněné 
po celé dva dny provázelo vlídné a sluneč-
né počasí, které ve chvílích volna příjemně 
osvěžilo a dovolilo poznat krásy severního 
Waldviertlu.

PHDR. PETR POPELKA, PH.D.

Patří k osobnostem
Moravskoslezského kraje

 V tomto případě se jedná o doc. 
MUDr. Jaroslava Slaného, CSc., děkana 
Zdravotně sociální fakulty Ostravské uni-
verzity, kterého do skupiny nejvlivnějších 
osobností našeho regionu zařadil Deník 
moravskoslezský ve svém vydání ze dne 
26. října 2006. V této souvislosti byl před-
staven jako špičkový lékař v oblasti pedi-
atrie, přednosta kliniky dětského lékařství 
ostravské fakultní nemocnice a spoluautor 
několika publikací a skript z oblasti dětské 
leukémie a onkologie. Výčet dalších akti-
vit pana děkana byl bohatý, včetně dlou-
holetého členství v Rotary klubu Ostrava 
a působení ve funkci jeho prezidenta. Je 
potěšitelné, že taková osobnost působí na 
naší univerzitě a svými aktivitami přispívá 
k její prestiži. Protože pana děkana osob-
ně znám více než deset let, scházelo mi 
v představence — podle mého názoru — to 
podstatné, co ho charakterizuje a staví na 
nejvyšší hodnotové příčky pomyslného žeb-
říčku, a to je humánní cítění a humánní 
postoje pana děkana.
 Dnešní pragmatická doba se od těchto 
hodnot odklání sice postupně, ale zcela jis-
tě. Ze společnosti se vytrácí nejen sociální 
cítění, ale i bazální pozitivní vztah člověka 
k člověku. Všechny vazby se soustře	ují 
především na ekonomické vztahy a mate-
riální bázi. Současná situace na politické 
scéně je toho dokladem, spíš bych řekl 
mrazivým efektem. Vágní vyjádření, lavíro-
vání při odpovědích na citlivé otázky naší 
budoucnosti, rozjitřenost stále více ato-
mizované společnosti, to vede k extrém-
ním postojům a vzniku extrémních skupin 
a negarantuje perspektivní vyhlídku další-
ho vývoje.
 Z našeho povědomí se zcela viditelně 
vytrácí právě humánní postoje, empatie, 
vstřícnost a porozumění. Vítězí egoismus, 
bezohlednost, velikášství, povýšenost, hrabi-
vost… Kolik osobností typu děkana Slané-
ho by muselo převzít odpovědnost za další 

 Katedra sociální práce Zdravotně sociální fakulty organizuje pravidelně pro zahraniční 
studenty týdenní pobyty v Ostravě. Cílem těchto pobytů je výuka studentů na objednaná 
témata týkající se sociální práce a exkurze do zařízení poskytujících sociální služby, pří-
padně do zařízení, ve kterých pracují sociální pracovníci. Tyto týdenní pobyty jsou např. 
součásti výuky v magisterském studijním programu European Social Work, který nabízí 
univerzita v Eichstättu (SRN). 
 Od roku 1998 spolupracuje katedra sociální práce také s Univerzity of Applied 
Sciences, School of Social Work v Bernu (Švýcarsko). Do letošního roku probíhala spo-



Žije nejvíce germanistů v Ostravě?
Aneb o sjezdu Svazu germanistů v ČR a konferenci Germanistik an
tschechischen Universitäten. Gegenwart und Zukunft v Hradci Králové

Otázku, jestli nejvíce germanistů žije v Ostravě, nebo ne, ponechme prozatím otevře-
nou… Ve dnech 12. a 13. 10. 2006 se na Univerzitě v Hradci Králové konala konference 
se zaměřením mj. na přítomnost a budoucnost germanistiky v České republice. Tato 
konference byla spojena se sjezdem Svazu germanistů v České republice, při němž bylo 
zvoleno jak nové představenstvo, tak předsedkyně. Tou je doc. et Priv.-Doz. PhDr. Lenka 
Vaňková, Dr., z KGE FF OU. Čestným předsedou svazu byl zvolen prof. PhDr. Zdeněk 
Masařík, DrSc. V rámci sjezdu proběhly v odpoledních hodinách dvě pódiové diskuse 
na téma Studium germanistiky na vysokých školách a požadavky praxe a Aplikace bo-
loňského procesu v praxi. 
 Následující den již konference pokračovala klasickým způsobem v sekcích (lingvistické, 
literární a didaktické), a to za bohaté účasti germanistů všech univerzitních pracoviš� ČR 
i hostů ze SR. Pro všechny byla konference nejen odborným přínosem, ale také možností 
vzájemného setkání, případně navázání nových kontaktů.
 Vra�me se však nyní k úvodní otázce. Žije nejvíce germanistů v Ostravě? Při střízli-
vém uvažování se nám tato otázka může zdát nesmyslná… Již proto, že už sama definice 
toho, kdo je nebo není germanista, je obtížná…Nezasvěcenému pozorovateli hradecké 
konference by se však mohlo zdát, že citovaný název tohoto článku přesto platí. Proč? 
Ostravské pracoviště bylo totiž reprezentováno zdaleka největším počtem zástupců. Kro-
mě doc. Vaňkové a prof. Masaříka se konference aktivně zúčastnili také PhDr. Pavla 
Zajícová, Ph.D., PhDr. Šárka Sladovníková, Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D., Mgr. Irena Še-
bestová, CSc., Mgr. Iveta Rucková, Ph.D., a Mgr. Jiří Schoffer.
 A ještě jedno upozornění na závěr: Referáty nejen ostravských účastníků konference 
si zájemci budou moci přečíst v připravovaném sborníku!

EVA HRDINOVÁ, PH.D., KGE

vývoj v českomoravské tečce na mapě svě-
ta, abychom získali respekt a úctu mimo 
hranice tohoto miniaturního státečku?
 V předmluvě k mé knize Tep nemocnice 
v době jejího vydání Jaroslav Slaný mj. jiné 
napsal: Znakem našeho lidství je láska…
 Přál bych si, aby tomu tak bylo de fac-
to. Aby tento vysoce humánní artikl nebyl 
pouze v nabídce několika málo osobnos-
tí, mezi něž doc. MUDr. Jaroslav Slaný, 
CSc., bezpochyby patří.

ŠTĚPÁN NEUWIRTH

Zeptejte se Matěje aneb
Na návštěvě u strýce Vševěda
 V rámci letos již XIV. ročníku česko-
-francouzských dnů v Ostravě, které jsou 
tradičně plné vzdělávacích, kulturních, 
společenských událostí pro handicapované 
děti, vznikl zcela nový a svým charakte-
rem neobvyklý divadelní projekt. Hnací 
silou celé akce byl Tomáš Pléha, student 
5. ročníku oboru sbormistrovství, který ne-
jen úspěšně integroval handicapové děti 
mezi zdravé studenty při muzikálu volně 
komponovaném na motivy pohádky Tři 
zlaté vlasy děda Vševěda, ale představil 
se ostravskému publiku jako nadaný sce-
nárista, hudební aranžér, instrumentalista 
a také režisér. Od pozdního jara letošní-
ho roku se muzikálová inscenace „Matě-
je“ pozvolna rodila jak na půdě katedry 
hudební výchovy, tak pod vedením paní 
Aleny Pastrňákové a Simony Hochvaldové 
ve specializované výchovné skupině Ústavu 
sociální péče pro mentálně postižené v Os-
travě. Jakkoliv by se mohlo zdát, že je té-
měř nemožné vytvořit ze dvou separátních 
pojetí divadelní práce harmonický celek, 
opak se stal pravdou.V úterý 3. října se ze 
zaplněného divadelního sálu Domu kultury 
města Ostravy linula chytlavá hudba or-
chestru studentů sbormistrovství. Ježibaba, 
král, tři sudičky, Hejkal, Plaváček, prin-
cezna a další pohádkové postavy nadchly 
publikum svými pěveckými výkony, ale nej-
většímu ohlasu se nakonec těšili roztomilí 
skřítkové a motýlci v podání ÚSP. Salvy 
smíchu a dlouhotrvající závěrečný potlesk 
fungoval pro všechny aktéry jako odměna 
za půlrok náročné, ale smysluplné práce. 

VĚRA CAISBERGEROVÁ

lupráce pouze na úrovni učitelů. Na základě této spolupráce byla katedra sociální práce 
požádána o přípravu týdenního studijního pobytu pro švýcarské studenty. Stejně jako 
týdenní pobyt studentů ze SRN v červnu tohoto roku, i pobyt švýcarských studentů od 
17.—22. 9. 2006 byl velmi úspěšný, o čemž svědčí i následující příspěvek. Za úspěšnou 
organizaci studijní cesty švýcarských studentů je třeba v prvé řadě poděkovat organizá-
torce Mgr. Bohuslavě Durčákové, interní doktorandce katedry sociální práce. Zároveň 
si poděkování zaslouží všichni vyučující, a to PhDr. Alice Gojová, Ph.D., Mgr. Věra 
Holasová, Mgr. Anna Krausová, Mgr. Kateřina Pavlisková a prof. PhDr. Jan Keller, 
CSc. O tom, že vyučovat v cizím jazyce pro studenty, kteří mají zájem (např. má výuka 
se z plánovaných 3 vyučovacích hodin prodloužila na 5 vyučovacích hodin), je nejenom 
radost, ale i námaha, mohu dosvědčit z vlastní zkušenosti. 

PAEDDR. OLDŘICH CHYTIL, PH.D.
VEDOUCÍ KATEDRY SOCIÁLNÍ PRÁCE ZSF OU

Studentská komora
Akademického senátu OU
Listopad byl pro studentskou komoru Akademického senátu ve znamení příprav XIII. 
ročníku veletrhu Gaudeamus. Uchazeči o studium na Ostravské univerzitě zde mohli 
hojně využít poradenský servis organizovaný nejen zástupci ze studijních oddělení, ale 
především studenty, kteří nejlépe dokáží představit studentský život dané fakulty. Členo-
vé studentské komory spolupracovali rovněž na přednášce představující naši univerzitu 
a s nadhledem nám vlastním jsme se snažili přilákat co možná nejvíce budoucích pr-
váků. Poslední dva dny veletrhu byly ovlivněny nepříznivými klimatickými podmínkami, 
což mělo za následek menší návštěvnost, ale našeho stanoviště se to rozhodně netýkalo. 
Cílem Gaudeamu je prezentovat co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání, cí-
lem studentské komory Akademického senátu bylo zase přesvědčit, že i menší univerzita 
může poskytnout širokou škálu oborů a rovněž pestrou nabídku sportovních aktivit, 
souhrnně nazývaných TEP.
 V Brně se nám skutečně líbilo, protože jsme měli možnost ovlivnit statistiku při-
hlášených studentů, ale práce pro Akademický senát spočívá i v řadě školení, což má 
na starosti Akademické centrum studentských aktivit. Tentokrát jsme absolvovali kurz 
vysokoškolské legislativy, který se uskutečnil v Praze. Přínosem pro nás bylo ujasnění 
si kompetencí vyplývajících z řádu, připomenutí některých povinností a zorientování se 
v možnostech práce akademického senátora. IDA GANČARČÍKOVÁ



Pohled zpátky - sportovní akce v období srpen—září 
Akademické mistrovství světa ve futsale
 Na přelomu srpna a září se v polské Poznani konalo akade-
mické mistrovství světa ve futsale. Český celek podával po celý 
turnaj výborné výkony, ale v boji o postup do nejlepší čtyřky nás 
zastavila Brazílie, která nakonec získala stříbrnou medaili. Skvělý 
zápas jsme sehráli také s pozdějším vítězem šampionátu, celkem 
Ruska, kterému jsme po vyrovnaném boji podlehli 3:5. V našem 
týmu nastoupila celá řada reprezentantů a nás může těšit, že ne-
chyběl ani zástupce Ostravské univerzity, student druhého ročníku 
oboru Rekreologie Josef Cieslar, který patřil k oporám týmu.

Mezinárodní univerzitní mistrovství
ve sportovní střelbě
Počátkem září se na střelnici v Plzní-Lobzích konalo Mezinárod-
ní univerzitní mistrovství ve střelbě v olympijských disciplínách. 
Této významné akce se zúčastnily výpravy ze 17 států. Součástí 
mistrovství bylo také Akademické mistrovství ČR. Naši univerzitu 
reprezentovala studentka Přírodovědecké fakulty Vendula Uhrová. 
V silné konkurenci řady reprezentantů to měla velice obtížné 
a nakonec v jednotlivých disciplínách (vzduchová puška, sportovní 
malorážka) obsadila osmé a deváté místo.

Akademické mistrovství světa v lukostřelbě
 Šesté Akademické mistrovství světa v lukostřelbě se uskutečnilo 
ve Viničném na Slovensku. Zúčastnilo se ho 178 sportovců z 25 

zemí. Českou republiku 
reprezentovalo družstvo 
mužů v kategorii re-
flexní luk - Jan Preclík 
(ČZU Praha), Jakub 
Mikeska (Ostravská 
univerzita v Ostravě) 
a Jan Bartovský (ZČU 
Plzeň). Jakub podává 
již druhým rokem skvě-
lé výkony (1.a 2.místo 
na Českých akademic-
kých hrách) a svou vý-
konnost potvrdil také 
ve světové konkurenci. 
V kvalifikaci sice ob-
sadil až 36.místo, ale 
zlepšeným výkonem ve 
vyřazovacích bojích se 
nakonec umístil na cel-

kovém 29. místě a byl nejlepším z našich reprezentantů. Nutno 
podotknout, že většina zahraničních soupeřů se tomuto sportu 
věnuje na ryze profesionální úrovni.

Akademické mistrovství světa v házené mužů
Po patnáctileté přestávce se představili čeští házenkáři na Aka-
demickém mistrovství světa, které se konalo v Gdaňsku. Čeští 

házenkáři obsadili v konkurenci 13 mužstev čtvrté místo. Mezi 
opory týmu patřil student Ostravské univerzity a hráč mistrovské-
ho celku Baníku Karviná Ondřej Zdráhala, který hrál na postu 
střední spojky. 

Sportovní akce v nejbližším období
Gambrinus akademická liga 
 Letošním akademickým rokem startuje již čtvrtý ročník popu-
lární Gambrinus akademické ligy ve fotbale, která je pořádána 
pro studenty českých a moravských vysokých škol. Soutěž řídí 
komise fotbalu při České asociaci univerzitního sportu za podpory 
partnerských organizací, zejména Gambrinus a Eurocampus. 
 Systém soutěže je velmi jednoduchý. Vysoké školy jsou za-
řazeny do jednotlivých oblastí a vítěz každé z nich má zajištěn 
přímý postup na Akademické hry v květnu 2007 v Liberci. Naše 
univerzita je spolu s celky VŠB TU Ostrava, UP Olomouc a OPF 
Slezská univerzita zařazena do oblasti Morava-sever. 
 Na Ostravské univerzitě studuje řada aktivních hráčů fotbalu 
(od 1. ligy po městský přebor), a tak zájem mezi studenty o změ-
ření sil s ostatními vysokými školami je značný.
 Ostravský tým tvoří zejména studenti tělesné výchovy—rekreolo-
gie Pedagogické fakulty OU. Domácí zápasy hrajeme na hřišti TJ 
Unie Hlubina, na Gajdošově ulici.
 Letošního ročníku se účastní se účastní 21 mužstev z celé 
republiky

Ostravská univerzita - OPF Slezská univerzita 
2:0
 První utkání podzimní části jsme sehráli v pondělí 30. října 
proti OPF Karviná. Zápas naznačil, že Karvinští v tomto roce 
budou opravdu plnohodnotným soupeřem pro všechny celky ve 
skupině. Zvítězili jsme 2:0, ale utkání bylo velmi vyrovnané a je-
nom díky výborné hře brankáře a obrany, která hrála ve zcela 
novém složení, jsme uhájili čisté konto. První gól vstřelil Radim 
Košelík po závaru před soupeřovou brankou. Druhý gól si po 
nátlaku Josefa Cieslara vstřelili hosté sami. Vstup do ligy se tedy 
vydařil, ovšem nejdůležitější zápasy nás teprve čekají. O postupu 
se bude zřejmě rozhodovat mezi: OU, VŠB a UP. Náš tým věří, 
že konečně protrhneme smůlu z minulých let a postoupíme do 
závěrečného turnaje, který se koná v květnu 2007 v rámci Čes-
kých akademických her. 

Akademické mistrovství světa ve florbale 
mužů
 V termínu 9.-12. 11. se ve švýcarském hlavním městě Bernu 
koná mistrovství světa akademiků ve florbale, stále rozšířenějším 
a oblíbenějším sportovním odvětví. Členy reprezentačního výběru 
jsou také studenti Pedagogické fakulty, oboru Rekreologie Matěj 
Koňařík a Daniel Tomica. Kluci jsou hráči extraligového klubu 
FBC Pepino Ostrava a nominace na mistrovství světa je oceněním 
za výborné výkony, které v minulém roce podávali v naší nejvyšší 
domácí soutěži. Přejeme jim, aby uspěli i na mezinárodním poli.

Sportovní reprezentace Ostravské univerzity
období srpen–říjen 2006

Úvodem
 Po kratší odmlce opět přinášíme čtenářům Listů informace z prostředí vysokoškolského sportu. V následujících řádcích jsou zmíně-
ny významné sportovní akce, kterých se studenti naší univerzity účastnili v období srpna až října tohoto roku, a vybrané akce, které 
naše sportovce čekají do konce roku kalendářního. Velice nás těší zájem studentů o reprezentaci univerzity, nicméně bychom přivítali 
další aktivní sportovce. Nabídka je široká, zahrnuje takřka všechna sportovní odvětví. Více informací a důležité kontakty jsou uvedeny 
v závěru příspěvku.



Sledujeme cestu Vítězslava 
Dostála

 Dnes již legendární cestovatel - cyklista 
Ví�a Dostál v současné době zdolává nej-
delší souvislou trasu na světě, road No.1 
neboli slavnou PanAmerican Highway, 
dlouhou cca 25000 km. Smyslem jeho ex-
pedice nazvané „Panamericana, moje lás-
ka“ je zdolat americký kontinent od severu 
k jihu, z Anchorage na Aljašce do pata-
gonského městečka Ushuaia v Argentině 
a popsat společenské, zeměpisné, přírodní 
aj. rozlišnosti. 
 Ale od začátku. Kdo je Vítězslav Do-
stál? Je to cestovatel, kterému je 47 let. 
Bydlí v obci Hlubočec, kde obhospodařuje 
svoji ekologickou farmu Š�astná planeta. 
Jako cestovatel není žádný začátečník. Ve 
své knize Na kole třemi světadíly popisuje, 
jak v letech 1985—1989 procestoval Evro-
pu, v roce 1990 Ameriku (USA), v roce 
1992 Austrálii. Ve dvojdílné knize Š�astná 
planeta popisuje, jak v letech 1994—1997 
procestoval celou zeměkouli.
 Poslední sobotu letošního července se 
Ví�a rozloučil se svou rodinou, známými 
a kamarády, kteří ho přišli podpořit na 
ostravské letiště v Mošnově. Pak i se svým 
kolem zabaleným v krabici nastoupil na 
palubu letadla, aby se mohl během příštích 
osmi měsíců prokousat celým americkým 
kontinentem.
 Se sluncem nad hlavou vyjel 31. čer-
vence z hlavního města Aljašky Anchorage 
vstříc dálavám. V současné době již ujel 
13 200 km a do hlavního města Kostariky, 
kde bude mít delší přestávku, mu zbývá 
cca 300 km (tj. dva dny cesty).
 Cesta by měla trvat osm měsíců, když 
se nic mimořádného nestane, do patagon-
ského městečka Ushuaia v Argentině by 
měl dojet v průběhu dubna příštího roku.
 Dostálovu cestu lze sledovat na www.
panamericana.cz, kde lze také zasílat struč-
né zprávy.

ROMAN HAVRLANT

Akademické mistrovství ČR v přespolním běhu
 Stavební fakulta ČVUT Praha z pověření České asociace univerzitního sportu pořádá 
v rámci vzpomínkových oslav 67. výročí 17. listopadu 1939 a 17. výročí 17. listopadu 1989 
Akademické mistrovství ČR v přespolním běhu. Závod bude probíhat v Praze v oboře 
Hvězda, tra� je stanovena v délce 4400 m pro ženy a 9000 m pro muže. Mistrovství se 
mohou zúčastnit studenti vysokých škol, ročník narození 1978 a mladší. Na naší univer-
zitě studuje řada špičkových atletů-běžců, a tak doufáme, že se v kvalitní konkurenci 
prosadí.

Akademické mistrovství ČR ve sportovním lezení
Dne 25. listopadu se v Brně koná mistrovství republiky ve sportovním lezení. Pořa-
datelství se ujala Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity. Soutěže se mohou 
zúčastnit studenti všech forem řádného vysokoškolského studia, ročník narození 1978 
a mladší. Závodí se v lezení na obtížnost: kvalifikace — 2 cesty stylem Flash, finále 
— stylem OnSigh. Soutěží se dle závodních pravidel platných pro soutěže Českého poháru 
dospělých-obtížnost (http://www.horosvaz.cz) a pravidel SPVŠ 06 (http://www.caus.cz/).

Akademické mistrovství ČR v halové atletice jednotlivců 
a družstev
Na sklonku letošního roku (18. 12.) se v Praze uskuteční již třetí ročník setkání našich 
nejlepších akademických atletů a atletek. Po výsledcích z předchozích let, kdy jsme 
dosáhli skvělých výsledků (1. a 2. místo v družstvech, řada mistrovských titulů a medai-
lových umístění v soutěži jednotlivců), budeme do Prahy odjíždět jako jedni z favoritů. 
Tým naší univerzity tvoří především studenti oborů Tělesná výchova a Rekreologie, kteří 
se atletice věnují na extraligové úrovni. Doufáme, že tým odjede na mistrovství v plné 
síle a v konkurenci silných týmů (zejména domácí FTVS) se opět prosadí.

Slovo závěrem
 Žádáme studenty a studentky Ostravské univerzity s odpovídající sportovní výkonností, 
kteří mají zájem reprezentovat naši alma mater na univerzitních sportovních akcích, aby 
kontaktovali vedoucího sportovní reprezentace Mgr. Radima Kofránka z katedry tělesné 
výchovy (e-mail: radim.kofranek@osu.cz). Seznam všech sportovních odvětví, ve kterých 
se v roce 2006 pořádají přebory VŠ či Akademická mistrovství, naleznete na webových 
stránkách : http://www.caus.cz/ nebo www.ceskeakademickehry.cz

MGR. RADIM KOFRÁNEK, KTV
VEDOUCÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE

Stavovská unie studentů OU
Netradiční párty
Hladnovská la�ka je už za námi. A my neleníme a hned chystáme dal-
ší akci — Netradiční párty. Co vás čeká a nemine? Několik tanečních 
vystoupení. Fireshow. Taneční párty. Soutěže. Mikulášské překvapení. 
A kupa dobré zábavy! 
 Jasně, všichni už myslíme na zápoč�ák a zkouškové. Ale než to 
všechno vypukne, přij	te se ještě pobavit! Vaše oblíbené koleje na Hladnově už na vás 
čekají. 

Kdy: 6. prosince
Time: 19.00—02.00
Kde: VŠK J. Opletala, Hladnov

Další info: www.sus.osu.cz, sus@osu.cz

Majáles — HELP
Když se řekne Majáles, co si většina z vás představí? Mě napadají tyhle věci: hudba, 
pařba, setkání s fajn lidma, průvod masek, volno… Jasný, tohle je fajn. Majáles je vlast-
ně studentské přivítání jara. Studentské, tzn. dělané studenty pro studenty. A tady bych 
vás všechny chtěl požádat o pomoc — sháníme divadelní skupiny, které by na Majálesu 
vystoupily (na vlastní scéně), sháníme studentské kapely (opět vlastní scéna) a kohokoliv, 
kdo by chtěl s Majálesem pomoci.
 Co ještě potřebujeme? Nápady. Jakékoliv. Kapelu, která na Majálesu nemůže chybět, 
DJ, soutěže, hry… Pokud nějaký nápad máte, napište nám (sus@osu.cz). Pokud se vám 
nechce psát mail, zkuste fórum na našem webu (www.sus.osu.cz).
Kontakt: Ondřej Haška, ondrej.haska@osu.cz, mob. 732 338 952. ICQ 230189260.
http://www.sus.osu.cz, sus@osu.cz



Tady Vilnius — laba diena 
(dobrý den)!
Takto jsem se od 1. do 30. září prostřednictvím elektronické pošty hlásila na svém pracovišti 
— Institutu pro umělecká studia — ze studijního pobytu v Litvě. Spolu se svými dvěma stu-
dentkami Kamilou Ševčíkovou a Gabrielou Podžorskou jsem pobývala na litevské Akademii 
hudby a divadla ve Vilniusu — chtěla jsem získat povědomí o systému uměleckého školství. 
Děvčata, která v Litvě zůstala, absolvují jeden semestr ve studiu svého oboru — sólovém 
zpěvu. To vše v rámci systému Erasmus, který se také v pobaltských zemích začíná slibně 
rozvíjet. Podle vlastního přání jsem žila se zahraničními studenty ve vysokoškolské koleji. 
Byla zde ohromná společnost: Valentina — housle (Itálie), Clara — flétna (Španělsko), Raluca 
— klavír (Rumunsko), Didi — skutečné jméno bylo nevyslovitelné — hudební věda (Holand-
sko), Michal — dirigování (Polsko), Adrien — kompozice (Slovensko), Peeter — kytara (Es-
tonsko), Juris — kytara (Lotyšsko), KiNo — hudební pedagogika — doktorand (Jižní Korea). 
S těmito nadšenými vzdělanými mladými lidmi jsem absolvovala představení v Národním 
divadle, koncerty, ale třeba také dobrodružný výlet do Trakai, — města na vodě, a další spo-
lečná setkání. Sem také patřila každodenní pozdně večerní shromáždění v malé kuchyňce, 
kde se vařilo, konzumovalo a hlavně probíralo vše, co jsme v uplynulém dni prožili. Ukázky 
národní kuchyně byly samozřejmostí.
 Kromě výuky a náslechů jsem si jako hlavní úkol stanovila uvedení celovečerního kon-
certu z písňové tvorby českých autorů. Vybraly jsme L. Janáčka, B. Martinů, P. Ebena, A. 
Dvořáka a E. Shulhoffa. To se podařilo v nejlepším smyslu slova — navíc obsazení bylo mezi-
národní. S českými sólistkami spoluúčinkovala rumunská klavíristka (L. Janáček) a estonský 

kytarista (P. Eben). Jako hlavní doprovazečka 
s námi vystoupila koncertní mistryně Raminta 
Gocentiené. Koncert se poněkud prodloužil 
díky průvodnímu slovu v ruském a anglickém 
jazyce, ale i to se povedlo také díky vstřícnos-
ti početného publika. Přišli učitelé i studenti 
všech oborů a hlavně nechyběli učitelé zpěvu. 
Velmi nás překvapilo jejich konstatování, že 
takový koncert na akademii ještě nezazněl. 
Tamní obecenstvo je totiž zvyklé takřka vý-
hradně na operní tvorbu, a také proto byla 
odezva na náš koncert plná superlativů. 

 A tak se stalo, že ta dost veliká hromada not, kterou jsme přivezly do Vilniusu, byla 
v tuto chvíli rozebrána. Naše hudba nezklamala, české písně budou znít v originále více než 
1500 km na severovýchod, až v Estonsku, k hranicím Finska. A to je moc dobře. O tom, 
že Kamila Ševčíková a Gabriela Podžorská dostaly nabídky na celou řadu dalších koncertů 
— především na Hudební akademii v Kaunasu, na Mykolas Romeris university, České am-
basádě, v Národním muzeu Litvy či největším barokním chrámu sv. Kazimíra ve Vilniusu, 
napíšeme až po jejich návratu. Řadu pozvání tlumočila nadšená česky mluvící dr. Janina 
Balsiené, která na M. Romeris University vede centrum pro kulturní vztahy v Evropě.
  Pozorně sleduji vývoj studijního pobytu svých žaček a netrpělivě očekávám jejich návrat. 
Nejraději bych se rozjela za nimi, protože Litvu a její hlavní město mám v letošním nádher-
ném podzimu stále před očima. Každodenní cestu do školy kolem starobylého tržiště, řady 
chrámů a historických budov, monumentální stavbu divadla, hlavní prospekt Gedimino. Ve 
vzpomínce jsou moji noví kolegové — učitelé, přátelé z řad studentů, ale také zaměstnanců 
koleje. Promítne se i koupání v Bílém, dnes Baltickém moři a písečné duny na Kurské 
kose. A potom poslední procházka Starým Městem se záplavou jantaru ve třpytivých výklad-
ních skříních, s cestou kolem katedrály na hrad. Z ochozu jeho věže je pohled na Vilnius 
příliš krásný na to, abych se tam nechtěla vrátit… DOC. DRAHOMÍRA MÍČKOVÁ

PRAKTICKÝ SUVENÝR — JANTAROVÉ ČEPIČKY

Vzpomínka na prof. Aloise Sivka
V říjnu tohoto roku 2006 uplynulo už 35 let od úmrtí univ. 
prof. PhDr. Aloise Sivka, CSc., prvního děkana Pedagogické fa-
kulty v Ostravě. Je stále méně pamětníků, a proto bych rád na 
tomto místě připomněl některé skutečnosti jeho života. 
 Kdo byl Alois Sivek, literární historik, kritik, pedagog? Pochá-
zel z hornické rodiny z Dolní Suché, kde se narodil 10. února 
1920. Po maturitě na gymnáziu v Českém Těšíně začal studovat 
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obory bohe-
mistika a germanistika. Z důvodu uzavření českých vysokých škol 

Pedagogika a školství
v říjnu

 Konec října není o nic klidnější než 
bylo září. Makrostruktura naší společnosti 
prožívá krizi, která poznamenala začátek 
školního roku 2006/2007. Někteří naší ab-
solventi vstupují po letech školní praxe do 
politiky. Kandidovali nejen v komunálních 
volbách, ale i do Senátu. Zkušenosti staros-
ty v zastupitelstvu obvodu Ostrava-Jih do-
vedly k vítězství Mgr. Otokara Veřovského. 
Věříme, že bude reprezentovat nejen svou 
stranu, ale i alma mater — Ostravskou uni-
verzitu. Chce pracovat ve školském, popř. 
sociálním výboru. V prvém případě může 
napomoci uskutečňování školské reformy, 
ta vyžaduje od realizátorů znalost praxe, 
ale i teorie, aby postihli širší souvislosti 
ve vývoji vzdělávání občanů, nejen dětí 
a mládeže. S tím souvisí i sociální sféra, 
vždy� vzdělávání a výchova vymezuje soci-
ální pozici každého jedince. Školství není 
uzavřená soustava s pevnou, neměnnou hi-
erarchií, musí být otevřená vůči potřebám 
jednotlivce, ale i celé společnosti. Proto 
je i školská reforma nutným krokem, ne 
procesem krátkodobým, ale etapovitým. Při 
jejím naplňování se pedagogové mohou in-
spirovat příspěvky v odborných časopisech, 
zvláště podnětné jsou stati z posledního 
čísla časopisu Pedagogika (3/2006), věno-
vané filozofii výchovy, sociální pedagogi-
ce, reflexi minulého vývoje školství, která 
nabízí podněty pro zkvalitňování současné 
školy.
 Pedagogové často hovoří o nedostatku 
času na odbornou přípravu a vzdělávání. 
Zdá se, že boj s časem není jen záležitostí 
dneška. Chceme-li situaci zlepšit, musíme 
si ujasnit, v čem jsou naše priority, a pod-
le významu úkolů stanovit jejich pořadí.
 A na závěr několik poznámek o veřej-
né správě a územní samosprávě ve škol-
ství. Školský systém je podřízen politickým 
rozhodnutím, ta mnohdy oslabují návaz-
nost třístupňového systému a celoživotního 
vzdělávání. Moravskoslezská akademie pro 
vzdělávání, vědu a umění uspořádala ve 
dnech 26. a 27. 10. t.r. v Brně konferenci, 
která si vytyčila cíl zhodnotit vztah dosa-
vadního vývoje vzdělávání a proměny naší 
země v demokratický a vysoce efektivní 
systém v integrujícím se světě 21. století. 
Plenární příspěvky odborníků byly doplně-
ny o podklady pracovníků školské správy 
a samosprávy. V připravovaném sborníku 
budou shromážděny poznatky z dosavad-
ních výzkumů. Pedagogická fakulta OU 
přispěla poznatky, které byly zformulovány 
v publikaci Optimalizace řízení školství ve 
statutárním městě Ostrava z roku 1996. 

VLADIMÍR KREJČÍ



Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Na světě by možná mělo být i veseleji. Vždy� i venku občas vesele sněží nebo prší nebo 
mrzne či naopak svítí slunce. A nás navíc za chvíli čekají Vánoce. Je to takové hezké 

čekání na něco, co je hezké - nebo co bývalo hezké. Doba adventní.
Celý život je vlastně takový velice pěkný advent, plný očekávání něčeho, co přijde. Takové 
to čekání na Godota, nejen na Ježíška. Nebo na to, že „možná přijde i kouzelník“ nebo, 

jak jsem se dočetla na plakátu ke konferenci S. Freuda,
že „možná přijde i Ostravak Ostravski“. Čekáme na to, že možná někdy někde někdo 

někam přijde… Ale kdo nebo co má vlastně přijít a proč? 
Někdo si to čekání zkracuje víceméně prací, jiný zábavou, jiní tím, jakou míru povinností
si na sebe naloží, někdo tím vším možným dohromady. Nikdy ale nečekáme sami. Neče-
káme na pustém ostrově v naprostém osamocení, ale vždy mezi druhými lidmi. A ti druzí 
lidé nás vidí svýma očima a vytvářejí si o nás svůj vlastní obraz, své vlastní mínění a mají 
nebo nemají nás rádi, uznávají nás či neuznávají, chovají se k nám slušně či neslušně 

a nás to trápí či netrápí. A my čekáme na něco více, na něco, co by potěšilo, nebolelo, 
netrápilo, na to, co by bylo štěstím — takovým tím dárkem pod stromečkem, který se dává 
jen tak, z lásky. Myslím jen tak, z lásky, ale nemyslím tím, že by to bylo něco malého. 
Štěstí a to, co je hezké a veselé, si uvědomujeme totiž jen v protikladu k tomu, co není 
š�astné, hezké a veselé, - jen díky bolesti si uvědomíme také její opak. Dar pod strome-

ček je překvapení, které není podmíněno tou bolestí, jsou to dárky prostě „jen tak“. 
A to je to, na co vlastně čekáme. Na dárky, které k nám přijdou jen tak, bezbolestně, 
samy od sebe, překvapivě a náhodou, jen tak z lásky — stejně jako když přijde Ježíšek

či Godot nebo možná i kouzelník… Nebo možná nikdy nikdo.
Protože záleží jen na nás, na jakou míru dárků vlastně čekáme. To, že venku sněží, občas 

prší nebo svítí slunce; nebo to, že se lidé jakž tak ani nemusí mít rádi, ale prostě se 
snášejí, už to může být malým dárkem, splněným očekáváním. 

Rozzářený vánoční stromeček a pod ním množství vysněných dárků je realitou každého 
dne — je jen na nás, jestli jej vidíme či ne.

Proto si to občas musíme i připomenout a skutečně jej rozsvítit. 
A proto také čekáme na příchod Ježíška, Godota, kouzelníka a dokonce

i na Ostravaka Ostravského. A přitom je třeba všechny, a možná i najednou,
potkáváme na ulici každý den. Jen o tom nevíme.

No není to veselé?

Kalendárium v říjnu 2006
2. 10. 1971 zemřel prof. PhDr. Alois 
Sivek, CSc., první děkan Pedagogické 
fakulty v Ostravě (1964—1970), literární 
historik a teoretik.

2. 10. 1901 narozen Vilém Fedrovič, ře-
ditel ZDŠ, vlastivědný pracovník a spo-
lupracovník na dějinách učitelstva v Sm. 
kraji.

5. 10. 1781 narozen Bernard Bolzano, 
filozof, radikální demokrat roku 1848, 
profesor na UK v Praze (1805—1820). 
Zemřel 18. 12. 1848.

5. 10. 1906 narozen Květoslav Kadlčík, 
ředitel školy a vedoucí OPS v Bílovci, 
publicista a vlastivědný pracovník. Ze-
mřel 13. 1. 1976.

9. 10. 1987 zemřel prof. PhDr. Karel 
Galla, DrSc., vedoucí katedry pedagogiky 
FF UK, sociolog výchovy, spolupracovník 
akademika Otokara Chlupa. Narodil se 
v Novém Jičíně 19. 8. 1901.

11. 10. 1876 narozen Ferdinand Pavelek, 
organizátor českého školství ve Slezsku 
a Hlučínsku. Zemřel 30. 10. 1964.

20. 10. 1921 narozen PhDr. Josef Svátek, 
historik, spolupracovník na dějinách uči-
telstva. Zemřel 6. 1. 1997.

28. 10. 1946 narozena doc. PhDr. Rů-
žena Váňová, CSc. Působí jako vedoucí 
katedry pedagogiky FF UK v Praze.

29. 10. 1790 narozen Adolf Diesterweg, 
německý pedagog 19. století. Jeho Prů-
vodce německého učitele je metodickou 
pomůckou pro přípravu učitelů. Jeho vliv 
se projevil také v české pedagogice. Ze-
mřel 7. 7. 1866.

30. 10. 1861 narozen prof. František Dr-
tina, filozof, pedagog, spolupracovník T. 
G. Masaryka na UK v Praze. Sledoval 
reformní tendence školství v Evropě. 
Jeho dílo je obsáhlé a mnohé je aktu-
ální v našem školním dění. Zemřel 14. 
1. 1925.

30. 10. 1911 narozen Karel Dvořáček, 
učitel a spisovatel. Podlehl následkům 
mučení po osvobození v roce 1945.

31. 10. 1821 narozen Karel Havlíček 
Borovský, žurnalista, příznivec českého 
učitelstva. První v roce 1848 požadoval 
vysokoškolské vzdělání všeho učitelstva. 
Byl vnímán jako národní hrdina. Zemřel 
29. 7. 1856.

31. 10. 1927 narozena prof. PhDr. Sta-
nislava Kučerová, CSc., první polistopa-
dová děkanka PdF MU v Brně. Je spe-
cialistkou v axiologii a mravní výchově. 
Na naší PdF OU byla vždy vítána a její 
podněty a spolupráce v profesiografic-
kých výzkumech byla záslužná.

VLADIMÍR KREJČÍ

v době tzv. protektorátu dokončil studia až po válce v roce 1948. Po skončení studií působil 
Alois Sivek v letech 1948—1950 na středních školách na Ostravsku, krátce byl také lektorem 
českého jazyka na univerzitě v Poznani. 
 V roce 1953 stál u vzniku Vyšší pedagogické školy v Opavě, kterou vedl její první dě-
kan dr. Vlastimil Uher, a stává se tu vedoucím katedry českého jazyka a literatury. Rád 
vzpomínám na tuto dobu. V následujícím roce 1954 jsem na tuto katedru jako její třetí 
člen přišel také já, vedle dvou „Lojzů“, filologa Aloise Knopa a Aloise Sivka. V této době, 
od roku 1957, přednášel zároveň i na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
Když vznikl v roce 1961 Pedagogický institut v Ostravě, ujal se Alois Sivek také zde vedení 
katedry českého jazyka a literatury. V roce 1964 vznikla z Pedagogického institutu Pedago-
gická fakulta v Ostravě a Alois Sivek se stal až do roku 1970 jejím děkanem. 
 Alois Sivek byl znám nejen jako vysoce charakterní člověk, velice zodpovědný za svou 
práci, ale také jako velmi zábavný společník. Nezapomenutelnými zůstávají třeba návštěvy 
v tehdy družební škole v Banské Bystrici, kdy Alois Sivek byl duší večerních besed při víně, 
k dobré náladě přispíval nepřetržitým proudem vtipů a anekdot a dokázal bavit hluboko 
přes půlnoc. A bylo na něm obdivuhodné, jak řešil věci i jemu nepříjemné s nadhledem, 
skoro vždy s doprovodem vtipu, humoru…
 Ale byla to také pohnutá doba okolo roku 1968 a 1969 s nástupem normalizačních 
snah. Tehdy jako děkan fakulty odmítl nátlak tehdejší tzv. prověrkové komise KSČ, aby 
propustil pedagogy vyloučené z KSČ. Poté byl sám ze strany vyloučen a z funkce děkana 
odvolán. A v této situaci postihlo Aloise Sivka i vážné onemocnění, jemuž nakonec 7. 
října 1971 ve věku 51 let podlehl. V plném rozvoji své životní dráhy byl sražen ke dnu…
 Jako literární historik se Alois Sivek věnoval vztahu literatury a lidové slovesnosti. To 
ho přivedlo ke zkoumání tradice zbojnictví a jeho obrazu v literatuře. Výsledkem pak byla 
práce o legendární postavě zbojníka Ondráše z Janovic. Badatelsky věnoval Sivek pozor-
nost Petru Bezručovi. Podílel se na řešení textologických problémů Slezských písní a podal 
výklad Stužkonosky modré. Badatelsky se věnoval také dílu Vojtěcha Martínka a Viléma 
Závady. Jako kritik sledoval Sivek nově vznikající literární tvorbu na Ostravsku v časopisech, 
jako byl například Slezský sborník, Červený květ, i v regionálním tisku, jako třeba v Nové 
svobodě. Podával tak soustavný obraz regionální slovesné tvorby na Ostravsku a ve Slezsku. 
K jejímu poznávání významnou mírou přispěl i jako editor. Byl editorem díla Vojtěcha 
Martínka, Karla Dvořáčka. JAROSLAV PLESKOT



Filmový klub „SLUNEČNICE SE DIVÍ“
vždy v úterý v 17.45 hodin v učebně E 24 (budova E, vchod z ulice Čsl. legií)

PROGRAM — zimní semestr 2006
Bollywood
� 21. listopadu —  Devdas
  (Sanjay Leela Bhansali, Indie, 2003, 182 min., hindsky 

s anglickými titulky)
  Příběh z konce 19. století vypráví o mladém muži jmé-

nem Devdas Mukherdží, kterému jeho bohatá rodina 
znemožnila vzít si životní lásku. Devdas propadá stále 
více alkoholu. Nejnákladnější bollywoodský film všech 
dob, jediný bollywoodský film uvedený na festivalu
v Cannes a také jediný bollywoodský film, který ne-
skončí dobře.

Český film 1945—1970
� 28. listopadu — Holubice
  (František Vláčil, ČS, 1960, 76 min.)
  Cesty poštovních holubů v 11 poetických obrazech 

Vláčilovy filmové prvotiny.

� 5. prosince — Údolí včel
  (František Vláčil, ČS, 1967, 97 min.)
  Historický příběh o střetnutí náboženského fanatismu

s touhou po svobodném životě podle námětu Vladi-
míra Körnera.

� 12. prosince — Markéta Lazarová
  (František Vláčil, ČS, 1967, 162 min.)
  Skvělá adaptace stejnojmenného textu Vladislava Van-

čury. Do středověku zasazený příběh o lidech, „o je-
jichž duši se sváří láska s ukrutností a jistota s pochyb-
nostmi“. Film Markéta Lazarová bývá tradičně považo-
ván za nejlepší český film všech dob.

� 19. prosince — Sentiment
  (Tomáš Hejtmánek, ČR, 2003, 76 min.)
  Stylizovaný hraný dokument bilancující život a tvorbu 

Františka Vláčila. Sentiment měl být původně doku-
mentem. Po smrti Františka Vláčila se Tomáš Hejt-
mánek rozhodl zpracovat téma jako hraný film a roli 
Františka Vláčila svěřil Jiřímu Kodetovi.

Pozvánka na letní semestr 2007
Český film 1970-1991
(Džusový román, Bony a klid, Kouř, Láska z pasáže, Pa-
nelstory, Šašek a královna + bonus)
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Senior Klub OU sledoval 
komunikační změny

v Ostravě
 Na svém podzimním setkání ve středu 
25. října 2006 se členové klubu shromáž-
dili na obvyklém místě v budově FF OU.
 Náplň schůzky tvořil výklad prof. RNDr. 
Miroslava Havrlanta, CSc., a vycházka na 
most v Ostravě-Hrušově, odkud je dobře 
viditelná výstavba dálničního systému ve-
doucího do Polska. Protože měli senioři 
zájem vidět nově rekonstruovanou budovu 
Pedagogické fakulty OU, o které se po-
chvalně zmiňoval denní tisk, navštívili nový 
objekt na Mlýnské ulici. Původně dojed-
naný hodinový pobyt v zasedací místnosti 
děkanátu se protáhl, seniory přišel pozdra-
vit děkan doc. PhDr. Josef Malach, CSc., 
tajemnice Ing. Jana Poloková a sekretářka 
Libuše Balcarová. Drobné pohoštění posíli-
lo členy klubu na následnou vycházku.
 Ta se vydařila, počasí nám přálo a no-
hy poslouchaly. Rozešli jsme se s blahým 
pocitem, že lépe známe své město a je-
ho komunikační perspektivu v evropském 
kontextu. Děkujeme všem, kteří nám to 
umožnili. VLADIMÍR KREJČÍ

První měsíc
v Canterbury, aneb
don’t worry, be happy
 ‚Don’t worry, be happy.‘ Nestrachuj se, 
bu� v pohodě. Všichni tuto větu známe, 
umíme ji přeložit. Ale žít podle ní? To 
může být (a většinou je) hotová katastro-
fa. Věřte mi, mám s touto užasnou větou 
bohaté zkušenosti. A věřte mi, Angličané 
podle ní skutečně žijí. Prostě si s ničím 
nelámou hlavu.
 Ale po pořádku. Nejdříve musím vy-
světlit, jak jsem se vlastně dostala do 
Canterbury. Vše začalo zcela nevinně, 
když se mě spolužačka Martina zeptala, 
zda s ní chci jet do Finska. Proč ne? 
Ani jsem nepřemýšlela (bohužel) a hned 
jí na to kývla. To jsem ještě netušila, 
do čeho se to vlastně pouštím. Vidinou 
Finska jsem ale byla tak nadšená, že se 
mi o tom ani přemýšlet nechtělo. A jak 
už to bývá, všechno dopadá jinak, než si 
naplánujeme. Finsko je obsazené. 
 Tak, kam te�? Důmyslnou metodou se 
rozhoduji pro jinou zemi. Ententyky dva 
špalíky, vyhrálo Canterbury. A pak už to 
šlo ráz na ráz. Nejdříve konkurz, vyplnění 
formulářů a najednou sedím v autobuse 
a mířím vstříc nové zkušenosti.
 Ani jsem se nenadála a už jsem tu 
něco málo přes měsíc. Celý ten mě-
síc se nesl ve smyslu Don’t worry, be 
happy. Poprvé jsem tuto úžasnou a zá-
roveň děsivou větu slyšela už na au-
tobusovém nádraží v Canterbury. I přes 
ujištění mého domácího mě nikdo na 
zastávce nečekal. Co te�? Zoufalá jsem 
nejdříve přemýšlela o návratu domu, ale 
jistě uznáte, že to nepřipadalo v úvahu. 
Nezbývalo mi nic jiného než vytasit mo-
bil, oprášit svou lámanou angličtinu a se 
slovníkem v ruce volat mému domácímu. 
Jedině, co si z rozhovoru pamatuji, jsou 
slova ‚Don’t worry, hned to zařídím.‘
 A skutečně. Asi za hodinu mě můj 
spolubydlící Ricky vyzvedl. Po prvním do-
cela nudném týdnu v nové zemi jsem se 
skutečně těšila do školy. Doufala jsem, 
že můj první den ve škole bude o něco 
lepší než první den v Canterbury. A ne-
byla bych to já, abych se opět nemýlila. 
 Můj první den dopadl přímo katastro-
fálně. Všichni noví studenti dostali se-
znam všech kurzů, přesné datum a míst-
nost, kde proběhne registrace. Jenže 

formuláře, a znovu čekáte (týden nebo 
dva). Když ani po dvou týdnech další 
dopis nedorazil, raději jsem se šla do 
banky znovu informovat. A co mi řekli? 
‚Don’t worry, možná příští týden.‘ To, že 
nemáte peníze a za co jíst, tady nikomu 
nevadí. Ale sláva! Po měsíci mi konečně 
otevřeli účet a já budu mít penízky.
 No, nebudu to protahovat, první měsíc 
tu byl skutečně náročný. Kdo to nezažil, 
nedokáže si to představit. Žádné ‚Don’t 
worry‘ ale skutečně jen ‚worry, worry 
a zase worry‘. Ale po měsíci, co jsem 
tady, se vše pomalu obrací k lepšímu 
a doufám, že to už tak bude stále. Vždy� 
mi přece každý říkal, že ten první měsíc 
je nejhorší, pak už je to jen a jen lepší. 
A já už jsem tu měsíc.
 A na závěr. Te� už vím, co se v Anglii 
stane, pokud nezaplatíte účet za elektřinu 
a plyn. Prostě vás ihned odpojí. A když 
jsem se ptala spolubydlícího, zda zaplatil 
účet, odpověděl mi jen, ‚Don’t worry.‘ 
A tak si ve tmě, bez plynu a teplé vody 
ošetřuji naražené koleno a pomalu začí-
nám tuto větu nenávidět.
 Až Vás něco vykolejí, bu�te prostě 
‚Don’t worry!‘ EVA NEDOMOVÁ

ouha, sociální práce na seznamu není. 
A tak jsem uposlechla radu, kterou nám 
dali hned po příjezdu, a navštívila Inter-
national Office. A skutečně mi poradili, 
mám se zeptat v hlavní recepci. A tak 
s mapou v ruce hledám hlavní recepci. 
No, tam mi taky moc pomohli. Poslali 
mě do budovy s názvem Fisher hause. 
A tak bloudím campusem a hledám ten-
to malý domeček. Jaké bylo moje pře-
kvapení, když tam o sociální práci nic 
nevěděli a poslali mě zase o dům dál. 
Přesněji do Old Sesion Hause. No, nebu-
du to zdržovat, tam mi taky nepomohli, 
ani v Erasmus Building, poslali mě zpět 
do hlavní recepce a z té — kam jinam 
než do International Office. A tak jsem 
skončila tam, kde jsem začala.
 A tak telefonovali a telefonovali, až 
zjistili, že registrace sociální práce pro-
běhla minulý týden. Ale řekli mi ‚Don’t 
worry.‘ A skutečně jsem hned druhý den 
měla sjednanou schůzku s koordinátor-
kou sociální práce. Dote� jsem nepo-
chopila, proč to neudělali hned a nechali 
mě celý den lítat po campusu. No co, 
alespoň jsem měla hezký výlet.
 A do třetice. Několikrát jsem se mar-
ně snažila založit si v bance účet. Jedi-
ně, co k tomu potřebujete, je pas (ten 
mám), Proof of adress (nevím, co to je, 
a tak to nemám), a Nationa Insurance 
number (vím, co to je, ale nevím, jak ho 
získat). Takže smůla. I na potřetí se mi 
nepovedlo otevřít účet. Te� už sice vím, 
co je proof of adress (potvrzeni bydliště), 
ale Angličané vaši nájemní smlouvu jako 
potvrzení neuznávají. A tak jsem uspěla 
až v páté bance. Jenže to má taky svůj 
háček. Nejdříve vyplníte formulář na PC, 
ten vám v zápětí dojde poštou (v zápětí 
se myslí týden až dva), poté s dopi-
sem dojdete do banky, kde vyplníte další 
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