
� Beethovenova osmá live
� Tady Ostrava – Laba diena (Dobrý den)!
� Co nového na Filozofické fakultě OU?
� Krásná slova o krásné knize
� Erfurtští studenti v Ostravě
� Sportovní reprezentace Ostravské univerzity
� Studentská vrátka
� 17. listopad 2006 na katedře romanistiky
� Růžovými brýlemi Miriam Prokešové

LEDEN 2007, 1. číslo, ročník 15

Pavel Noga 2007



 15. výročí založení Ostravské univerzity se stalo příležitostí 
k celé řadě akcí — ke konferencím, seminářům, workshopům, 
koncertům, výstavám. 
 Spolu s Ostravskou univerzitou slaví jubileum také dnešní 
hudebně-umělecká větev Institutu pro umělecká studia Ostrav-
ské univerzity. Její předchůdce, umělecko-pedagogická katedra při 
PdF OU, vznikla rovněž před 15 lety. 

 Důvod k oslavě má tedy i dnešní Institut pro umělecká studia.  
Vedení IpUS OU proto přišlo s nabídkou slavnostních koncertů. 
Akce měly kvalitní dramaturgii i uměleckou úroveň. Byly dokla-

vstoupili jsme do nového roku s bon-
dovským označením 007 poněkud ne-
typicky bez sněhu ve městech i na ho-
rách, což zajisté zarmoutilo milovníky 
zimních sportů, ale naopak potěšilo 
naše cestáře. Navzájem jsme si popřáli 
všechno nejlepší a pevné zdraví, aniž 
jsme si většinou uvědomili, že tato 
přání jsou často vyslovována pouze ze 
zdvořilosti — tisíce novoročenek zahl-
tí poštu, a� tu klasickou, mobilovou 
nebo mailovou, a mnohdy ani nepo-
známe, kdo nám přeje, nebo� podpis 
je občas nečitelný, nebo přání přichází 

od firem, které se pouze chtějí připomenout, že existují. Ještě 
že to skutečně osobní přání všeho nejlepšího našim nejbližším 
a skutečným přátelům můžeme sdělit slovem mluveným a přidat 
ještě něco navíc… 
 Ale nevadí, každoročně se všichni těšíme, že nový rok bude 
lepší než ten předcházející, a to i tehdy, když se nám docela 
vydařil — je to přirozená touha vlastní snad každému člověku 
- bez vlastního přičinění však jen zřídka dojde naplnění. Už 

slezský mystik Angelus Silesius kdysi napsal: „Nezačneš-li nový, 
lepší život, pak budeš i nadále žít ve starém roce.“ Je to bezpo-
chyby užitečné připomenutí. Většina lidé snad cítí, že by mohli 
a měli něco dělat líp, a nové datum je nový úsek života, dává 
tedy dobrou příležitost, aby se člověk rozhodl. Na přelomu roku 
si mnoho lidí dává spoustu předsevzetí, z nichž po pár dnech či 
týdnech zůstane jen vzpomínka. Ale to přece nevadí, vždy� každý 
den něco nového začínáme. Děje se to podle inspirace, vnuknutí, 
nápadu, který se zrodil v mysli. Nápady mohou být dobré i špat-
né, někomu se mohou zdát i pošetilé, ale pokud dávají chu� do 
života, je třeba se alespoň pokusit je zrealizovat, i když se nikdy 
všechno nepodaří. Lidé se totiž stávají unavenými, když musí 
pořád dělat totéž anebo jenom to, co se jim nařizuje. A když se 
nápad neujme, není nutné být zklamaný. Přijdou nové dny a roky 
a s nimi nové nápady, vývoj se nikdy nezastaví.
 Když si tedy přejeme š�astný a veselý nový rok, patří k tomuto 
přání i naděje: nech� každému přinese i hojnost dobrých myšle-
nek, z nichž budou mít radost, i když nedojdou naplnění. Říká 
se, že budoucnost je ve hvězdách, a já přeji každému z Vás, abys-
te si našli v tom novém roce 007 svou š�astnou hvězdu nebo jen 
malou hvězdičku, která Vás bude provázet a bude zářit a svítit 
na cestu ke štěstí. VLADIMÍR BAAR

Vážené kolegyně a kolegové,
milé studentky a studenti,

Přírodovědecká fakulta OU 
volila děkana

 Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univer-
zity zvolil na svém zasedání 18. prosince 2006 do čela fakulty 
doc. PaedDr. Danu Kričfaluši, CSc., dosavadní proděkanku pro 
studium. Nová děkanka povede fakultu od 1. 3. 2007 do 30. 
9. 2010.ZLEVA: MARTINA BAČOVÁ, JOHN VAN DEURSEN A VĚRA BINAROVÁ
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dem, že hudební umění na Ostravskou univerzitu patří, je její 
chloubou a ne nadarmo došly vedení IpUS, OU a Akademický 
senát OU k přesvědčení, že nazrál čas na transformaci IpUS OU 
na Fakultu hudebního umění OU. 
 Jedním z nejatraktivnějších se stal hojně navštívený předvánoč-
ní slavnostní orchestrální koncert IpUS OU v úterý 19. prosince 
2006. Krásně zrekonstruovaná, ale kapacitně příliš komorní aula 
Ostravské univerzity ještě takový lesk v podobě live provedené 
monumentální 8. symfonie L. v. Beethovena či virtuózními kas-
kádami protkané Koncertantní symfonie pro housle, violu a or-
chestr W. A. Mozarta nezažila. Byl to veletok strhující symfonické 
a koncertantní hudby. 
 Sólistkami byly houslistka Martina Bačová a violistka Věra Bi-
narová, Symfonický orchestr studentů IpUS rozšířený o výpomoc 
dirigoval John van Deursen.
 Martinu Bačovou si čtenáři Listů pamatují z článku o průběhu 
její stáže v USA. Tato mimořádně talentovaná studentka 3. roč. 
IpUS OU ze třídy prof. Z. Goly je laureátkou řady národních 
a mezinárodních soutěží. Má za sebou četná sólová vystoupení 
jak například v rámci Pražského jara, Janáčkova máje nebo ji-
ných prestižních festivalů, tak na zahraničních pódiích. Naposledy 
vystoupila s obrovským úspěchem jako sólistka Janáčkova komor-
ního orchestru ve Španělsku. 
 Věra Binarová je absolventkou Hudební fakulty AMU v Praze 
ze třídy prof. J. Motlíka. Během studia se zúčastnila interpretač-

Beethovenova Osmá live 



Studentská vědecká konference 
na katedře germanistiky FF OU 
— již podvanácté 
Dne 4. 12. 2006 se ve studov-
ně FF OU konala již tradiční 
Studentská vědecká konferen-
ce katedry germanistiky, spo-
jená s udílením ceny Františ-
ka Schwarze za nejlepší práci 
v sekci diachronní lingvistiky. 

 Studenti soutěžili ve čtyřech 
sekcích. V didaktické, literárně-
vědné, lingvistické a v sekci dia-
chronní lingvistiky. Čeští studen-
ti si mohli změřit síly se svými 
třemi německými kolegy, Floria-
nem Maurerem, Judith Schlink 
a Carolin Naß, kteří přijeli 
z Univerzity Erfurt (BRD) pod 
vedením Dr. Horsta Ehrhardta. 
Vzhledem k dobré úrovni většiny příspěvků neměla porota lehkou práci. Celkovým vítě-
zem studentské vědecké konference se nakonec stal Tomáš Bajgar, student III. ročníku 
bakalářského studia v oboru Němčina ve sféře podnikání, se svým příspěvkem o jazyce 
německé mládeže. Na druhém místě pak erfurtská studentka Judith Schlink se svým ono-
mastickým příspěvkem. Příslovečnou bronzovou medaili za didaktický příspěvek získala 
studentka V. ročníku Eva Bajerová. Cenu Františka Schwarze, která se tento rok ostatně 

udělovala jubilejně podesáté, si již 
tradičně odnesl student V. ročníku 
Martin Oborný za příspěvek vě-
novaný problematice vývoje jmen 
rostlin v němčině. Bývá zvykem, že 
se studentské konference účastní 
povětšinou diplomandi nebo stu-
denti, kteří již jsou v polovině, ne-
-li na konci studia. Nemusí tomu 
ale tak být vždy. Je třeba proto 
ocenit odvahu nejmladší aktivní 
účastnice, studentky II. ročníku 
Kateřiny Drozdové, která vystoupi-
la s interpretací novely Theodora 
Storma Der Immensee.
 EVA HRDINOVÁ

JIŘÍ SCHWARZ BLAHOPŘEJE STUDENTKÁM M. WERBOVÉ, Š. 
VALOVÉ A L. KLIMKOVÉ

STUDENT MARTIN OBORNÝ S DOC. LENKOU VAŇKOVOU
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Parémie národů slovanských III
 Katedra slavistiky FF OU zorganizova-
la ve dnech 21.—22. 11. 2006 mezinárod-
ní vědeckou konferenci Parémie národů 
slovanských III. V pořadí již třetí konfe-
rence volně navázala na předešlá setkání, 
uskutečňovaná v dvouletých cyklech pod 
záštitou děkanky FF OU doc. PhDr. Evy 
Mrhačové, CSc. Myšlenka konference se 
zrodila v roce 2002, kdy byla poprvé uspo-
řádána k uctění památky 150. výročí úmr-
tí význačného slavisty Františka Ladislava 
Čelakovského a vydání jeho zásadního díla 
Mudrosloví národu slovanského ve příslo-
vích. Tematika slavistické konference byla 
věnována tradičním i aktuálním otázkám 
paremiologických bádání, mj. problema-
tice lidové slovesnosti, typologii parémií, 
frekvenci jednotlivých typů frazeologických 
a paremiologických jednotek, výskytu paré-
mií v literatuře a komunikaci, translatolo-
gické problematice parémií, současnému 
stavu frazeologie a paremiologie apod. 
V univerzitní aule a přilehlé zasedací 
místnosti své příspěvky představili vědečtí 
pracovníci ze sedmnácti akademických cen-
ter a jazykových ústavů z Polska, Sloven-
ska, Ukrajiny, Německa a České republiky. 
Kromě úvodního plenárního zasedání, které 
svým příspěvkem Špecifické a periférne pa-
remiologické útvary zahájil tradiční účastník 
a přední slovenský paremiolog prof. Jozef 
Mlacek (Katolícka univerzita v Ružom-
berku), byla konference v obou dnech 
rozdělena do dvou sekcí. Tam poslucha-
če snad nejvíce zaujal společný příspěvek 
prof. Piotra Sawického (Uniwersytet Wro-
cławski) a PhDr. Jitky Smičekové, CSc., 
(FF OU) věnovaný problematice překladu 
českých a polských přísloví, nebo referát 
doc. Halyny Myronové (Masarykova uni-
verzita Brno) a PhDr. Jeleny Kupcevičové 
(FF OU) zabývající se jazykovým odrazem 
přísloví a pořekadel v současnosti, jejichž 
základ prochází transformací, resp. kon-
taminací, což vede ke vzniku specifických 
novotvarů označovaných jako tzv. antipří-
sloví. Nicméně živě se diskutovalo také po 
vystoupeních týkajících se srovnávání pa-
remiologických a frazeologických jednotek 
v jednotlivých slovanských jazycích, výskytu 
parémií v komunikaci, literatuře a médi-
ích, jazykového obrazu světa apod. Zá-
jemci o danou problematiku budou moci 
všechny příspěvky najít v připravovaném 
sborníku. Program konference zpestřil také 
slavnostní koncert, na němž zazněly vy-
brané árie W. A. Mozarta ve vynikajícím 
provedení Pěveckého kolegia Ostravské 
univerzity. Podle ohlasů jednotlivých účast-
níků se ostravská paremiologická konfe-
rence stává jednou z významných událostí 
svého druhu, a tak nezbývá než těšit se na 
další pokračování za dva roky.
  JIŘÍ MURYC

ních kurzů v německém Iserlohnu a v letech 1991 a 1992 působila v orchestru Nadace 
Yehudi Menuhina ve Francii. Své hudební vzdělání si rozšířila na Hochschule für Muzik 
ve Vídni u prof. S. Fühlingera.. Od roku 1994 působí jako sóloviolistka Talichova ko-
morního orchestru v Praze, se kterým koncertovala v mnoha evropských zemích i v Ja-
ponsku. Často vystupuje jako sólistka i s jinými tělesy u nás a v zahraničí a věnuje se 
také komorní hře. 
 V Mozartově Koncertantní symfonii se obě atraktivní mladé umělkyně představily už 
před časem na turné Talichova komorního orchestru ve Francii. 
Významný kanadský dirigent a dříve i sólotrombonista John van Deursen se narodil 
a část studií absolvoval v Holansku. Ve studiích pokračoval v Chicagu a Tanglewoodu. 
Řadu let byl hlavním dirigentem Taipei Philharmonic Orchestra na Taiwanu, se kte-
rým vystoupil mj. v rámci Pražského jara, ve Švédsku a Finsku. Dirigoval už orchestry 
v USA, Kanadě, České republice, Hong Kongu a na Taiwanu. Dnes působí navíc jako 
pedagog a dirigent na Univerzitě Britské Columbie ve Vancouveru. 
 Jako koncertní mistr Symfonického orchestru IpUS OU se představil další z nejtalen-
tovanějších studentů Institutu, houslista 3. roč. ze třídy prof. V. Kuzníka Petr Grabovský. 
Podobně jako M. Bačová také on je laureátem řady národních a mezinárodních inter-
pretačních soutěží a už dnes vyhledávaným sólistou a komorním hráčem. 

JAN GROSSMANN 



 Konečně se ozvaly moje studentky, Kamila Ševčíková a Ga-
briela Podžorská, které byly na tříměsíčním studijním pobytu ve 
Vilniusu, hlavním městě Litvy. Jejich pozdrav byl pro mne velkou 
úlevou, protože znamenal překonání tisícikilometrové vzdálenosti 
domů do Ostravy. Po přivítání moje první otázka zněla:
Tak jak dopadly koncerty?
(G. P.) Podle našeho přání jsme v Litvě kromě řádného studijního 
programu uspořádaly koncert složený pouze z české písňové tvorby. 
Cílem bylo seznámit litevské publikum s českou vokální tvorbou 
a předat pěvcům nový repertoár. Doprovázela nás koncertní mistry-
ně, ass. Raminta Gocentienė. Na tomto koncertě se podíleli i naši 
„Erasmus spolužáci“. Charakter písní Leoše Janáčka překvapivě 
přesně vystihla rumunská klavíristka Raluca Ouatu. Zahráli si s ná-
mi i kytaristé, Estonec Peeter Siitan a Lotyš Juris Lipsans — díky 
nim jsme do programu mohli zařadit okouzlující cyklus Petra Ebena 
Písně k loutně. 
 Náš první koncert se konal právě na Litevské akademii hudby 
a divadla (LMTA). Setkal se s obrovským úspěchem. Na základě 
tohoto koncertu jsme byly seznámeny s vlivnými lidmi z Česko-
-litevské asociace, v čele s paní Janinou Balsienė, která nám vedle 
nebývalých znalostí české historie vzala dech svou plynulou češtinou. 
Díky ní jsme účinkovaly na dalších koncertech, např. na Hudební 
akademii v Kaunasu, v chrámu sv. Kazimíra, největším barokním 
chrámu ve Vilniusu, nebo na Čiurlioniho hudebním ústavu. Odezvou 
na tyto koncerty bylo pozvání na prestižní festival Thomase Manna 
v Nerinze, který se koná každoročně v červenci. Je to velice atraktiv-
ní místo na Kurské Kose, hojně navštěvované turisty celého světa.

Promiňte mi tu první otázku, nemohla jsem si ji odpustit. 
Ale poj�me od začátku. Jak vypadalo vaše studium? 
(K. Š.) Výuka na Litevské akademii hudby a divadla probíhá 
v podstatě stejně jako u nás. Těžištěm rozvrhu studenta je jeho 
hlavní obor, který má třikrát týdně. Obrovskou výhodou je to, že je 
na každé hodině k dispozici i korepetitor, takže se učitel může plně 
věnovat jen zpěvu. Stejně jako u nás měli ve Vilniusu potíže s kapa-
citou cvičných tříd. Obvykle se tvořila řada cvičení lačných studentů 
před vrátnicí, a jakmile někdo vrátil klíč, nebylo radno váhat. Vý-
hodou ovšem byla dostupnost budovy školy od 7 do 22 hod. každý 
den kromě neděle. Sobota je v Litvě normální vyučovací den.

Které předměty jste absolvovaly?
(K. Š.) Kromě hodin sólového zpěvu jsme jako zpěvačky měly kla-
vír, litevskou hudbu 20. stol., litevský jazyk, tanec (šokis) a operní 
studio. Posledně jmenovaný předmět byl pro nás velmi cennou zku-
šeností, protože u nás tato disciplína ještě není. Měly jsme možnost 

Tady Ostrava — Laba diena (Dobrý den)!

pracovat pod vedením velmi zkušeného režiséra Neriuse Petrokase, 
nastudovaly jsme party Mercedes a Frasquity z opery Carmen G. 
Bizeta. Součástí byly také choreografické hodiny, kde jsme se učily 
tančit ve stylu španělských cikánů. Na hodinách byl přítomen rovněž 
dirigent a korepetitor, takže se nám v jedné hodině individuálně 
věnovali někdy až čtyři učitelé, to se často nevidí.

Já jsem se v Litvě domlouvala rusky. Jak jste si poradily 
s litevštinou, která mi připomíná esperanto?
(K. Š.) Hlavním jazykem byla pro nás ve škole angličtina, někdy 
ale také němčina, italština či polština. Velmi jsme přivítaly poměrně 
intenzivní kurz litevského jazyka. Na ten jsme docházely na Vilni-
uskou univerzitu, která stojí v samém historickém centru města hned 
vedle prezidentského paláce a jejíž renesanční komplex budov patří 
pod ochranu organizace UNESCO. Výuka probíhala anglicko-litevsky 
a brzy přinesla první ovoce. Konečně jsme se domluvily na vrátnici 
školy nebo třeba v naší oblíbené pizzerii. Ovšem jazyk je to velmi 
komplikovaný, gramaticky podobný češtině, se spoustou koncovek, 
pádů, zejména studenti mimoslovanských národností s ním měli 
velké potíže.

Můžete nám přiblížit vaše učitelky hlavního oboru?
(G. P.) Má učitelka zpěvu Giedrė Kaukaitė studovala dva roky 
v italské La Scalle, zúčastnila se nejrůznějších mistrovských kurzů 
po celém světě a navštěvovala hodiny zpěvu ve Švýcarsku. Asi pat-
náct let působila jako sólistka Litevské národní opery ve Vilniusu 
a téměř celý život zasvětila interpretaci komorní písňové tvorby. Patří 
k nejvyhledávanějším interpretkám litevské moderní hudby vůbec. 
Dala mi mnoho užitečných rad, co se týče interpretace hudebních 
stylů a pěvectví. Byla nám také skvělou průvodkyní starým Vilni-
usem. K Ostravě má osobní pouto — na ostravské operní scéně 
zpívala Ta�ánu v Čajkovského opeře Evžen Oněgin a dodnes na to 
ráda vzpomíná.

(K. Š.) Mou učitelkou zpěvu byla Jolanta Čiurilaitė. Sama studovala 
původně sbormistrovství v Petěrburgu, ale později se soukromě učila 
sólovému zpěvu. Působila třicet let jako sólistka Národní litevské 
opery ve Vilniusu a ztvárnila zde mnoho postav sopránového oboru. 
Zpočátku jsem měla obavy, jak tuto sólovou výuku zvládnu, paní 
profesorka nemluvila anglicky, ale velmi dobře rozuměla polsky, 
takže nakonec výuka probíhala česko-polsky. Začátky byly krušné, 
není jednoduché vyhovět pokynům nového učitele den ze dne, ale 
paní profesorka byla velmi trpělivá a respektovala mé předchozí pě-
vecké návyky. Velmi důležitá pro naši spolupráci byla návštěva paní 
profesorky Čiurilaitė na našem „českém“ koncertě, kterým jsme si 

PŘI PROCHÁZCE VILNIUSEM. ZLEVA: PROF. GIEDRÉ KAUKAITÉ LMTA, 
DOC. DRAHOMÍRA MÍČKOVÁ, K.Š., G.P.

PO NAŠEM PRVNÍM KONCERTĚ 23. ZÁŘÍ. ZLEVA: K. Š., DRAHOMÍRA MÍČKO-
VÁ, G. P., RALUCA OUATU (RUMUNSKO) A PEETER SIITAN (ESTONSKO).



ji získaly. Mým hlavním cílem bylo seznámení s litevským pěveckým 
repertoárem, což se mi docela podařilo, přivezly jsme s Gabrielou 
mnoho notového materiálu a těším se, že jej brzy uvedeme na ně-
kterém z našich koncertů. S paní profesorkou jsme měly velmi hezký 
vztah, obě si velmi považujeme jejího pozvání do soukromí, kde 
jsme měly možnost vyslechnout skvosty její osobní operní a koncertní 
videotéky. To jsou zážitky, na které se nezapomíná.

V elektronické poště jsem od vás měla zprávu, že jste na ně-
jaké vážené sešlosti zastupovaly Českou republiku? (smích)
(G. P.) Již zmiňovaná předsedkyně Česko-litevské asociace paní 
Janina Balsienė nás pozvala na vernisáž, která se konala u příle-
žitosti oslav 70 let Václava Havla. Byly jsme pozvány na podium, 
odkud jsme přihlížely celému zahajovacímu ceremoniálu spojenému 
s koncertem. V tu chvíli jsme skutečně byly čestnými hosty slavnosti. 
Součástí výstavy bylo téměř kompletní literární a dramatické dílo 
našeho bývalého prezidenta. Přítomni byli také představitelé české 
ambasády v Litvě. Příjemně nás překvapil zájem o českou kulturu 
mezi litevskou veřejností. Poznaly jsme zde také unikátní varhanici 
a zároveň profesorku LMTA Renatu Marcinkutė, s níž jsme měly tu 
čest zpívat koncert v chrámu sv. Kazimíra ve Vilniusu. 

A co ostatní učitelé?
(K. Š.) Na LMTA jsme přišly právě v době změn ve vedení pě-
veckého oddělení. Do jeho čela byl uveden světový pěvec litevského 
původu Virgilius Noreika, kterému nikdo neřekl jinak než „maestro 
Noreika“. Měly jsme možnost vyslechnout jeho koncert v kostele sv. 
Jana ve Vilniusu, kde vystoupil společně se svými žáky, a musím 
říct, že přes svůj pokročilý věk a náročný tenorový obor disponuje 
stále nádherným lyrickým a barevným hlasem. 
Jak už bylo řečeno, na našich četných koncertech v Litvě nás na 
klavír doprovázela především paní Raminta Gocentienė, koncertní 
mistryně akademie. Výborná a pohotová klavíristka, ale také nebý-
vale milá žena, díky níž jsme dokonce vyzkoušely pravou litevskou 
domácí saunu. Můžeme jedině vřele doporučit!

(G. P.) Na učitele jsme měli opravdu štěstí. Nemohu nezmínit naši 
paní profesorku klavíru, paní Laimu Bakienė. Byla to již starší 
dáma, ovšem měla dar motivovat a dodávat energii, jaký se často 
nevidí. Hodiny jsme měly dvakrát týdně, repertoár nebyl extrémně 
náročný, ale bylo ho tolik, že jsme po pravdě řečeno cvičily hlavně 
do klavíru, což je paradox. Paní Bakienė dbala především na výraz. 
Bylo neuvěřitelné, co z nás dokázala „vytáhnout“ na tak malých 
hudebních plochách. Příjemné bylo i to, že jsme měly vždy hodiny 
společně, a to i z praktických důvodů, protože jsme hrály i čtyřruč-
ně a jednu skladbu dokonce na dva klavíry!

Jak dopadly vaše závěrečné zkoušky? Přivezly jste si samé 
jedničky?

PŘI NÁVŠTĚVĚ STŘEDOVĚKÉHO HRADU TRAKAI NEDALEKO VILNIUSU.
FOTO: AUTORKY

(G. P.) Hodnocení v Litvě bylo pro nás překvapením. Klasifikuje se 
desetistupňovou škálou — jednička je nejhorší, desítka je maximum, 
čeho lze dosáhnout. Naštěstí jsme si nepřivezly jedničky, ale k naše-
mu překvapení několik desítek včetně hlavního oboru.

Bylo v Litvě něco, co se vám nelíbilo?
(K. Š.) K těm nepříjemnějším stránkám studia v Litvě bych přičetla 
horší hygienické zázemí, slabší technické vybavení školy. Např. na 
celé budově akademie fungoval pouze jeden kopírovací stroj. Ceny 
jídla ve školní jídelně jsou srovnatelné s cenami v běžných restaura-
cích, v porovnání s naší menzou tedy mnohem dražší. Porce obvykle 
nejsou velké, Litevci jsou národem velmi štíhlým. Ale upřímně musí-
me řict, že nám litevská kuchyně chutnala, přestože je docela odlišná 
od té naší. Národním jídlem jsou tzv. zeppeliny — vařené bramborové 
knedlíky plněné sekaným vepřovým masem nebo houbami. Ne zcela 
litevské, ale velmi oblíbené jsou tzv. kibinai — zapékané pirohy plněné 
vepřovým masem a cibulí, které se jí ohřáté. Jsou opravdu výborné! 
Ale na co jsou Litevci naprosté jedničky, to jsou cukrovinky, dorty, 
a to především jejich zdobení. V obchodě jsme si toto oddělení 
nikdy nenechaly ujít.

Rozhovor s vámi mne úplně vtáhl zpátky do podzimního 
Vilniusu. Nepochybně jste vaším pobytem získaly mnoho 
cenných zkušeností a máte jistě své zážitky. A co suvený-
ry? Já mám doma hrst písku z Bílého moře.
(G. P. a K. Š.) Ve Vilniusu shodou okolností ve stejném semestru 
studovaly ruštinu naše dvě kamarádky z katedry rusistiky naší uni-
verzity — Adéla Freywaldová a Žaneta Frančeková. Jednou se nám 
ozvaly, to už napadl sníh, že našly na ulici čerstvě narozené ko�átko. 
Ujaly se ho a tajně ho opatrují na kolejích. Společně jsme se mu 
snažily najít nového majitele v Litvě, ale nikdo kotě nechtěl. Nezbý-
valo než se zkusit obrátit do Čech a dál už to znáte…

 Velmi dobře! Kočička se jmenuje Laba diena, litevsky Dobrý 
den. Říkáme jí Labina, žije na Soláni, kde si při vstupu do hor-
ské chalupy mezi dalšími staršími a váženými kočičími obyvateli 
okamžitě zjednala patřičný respekt. A� je jak chce, cizinka se 
nezapře, je to pro nás kouzelná živá litevská pohlednice.

DOC. DRAHOMÍRA MÍČKOVÁ, GABRIELA PODŽORSKÁ

A KAMILA ŠEVČÍKOVÁ

 Jako výmluvnou tečku za studijním pobytem našich studentek 
rádi zveřejňuje e-mail, který zaslala Rima Rimšaité, koordinátor-
ka programu Erasmus, doc. Janu Hališkovi.

Komu: Doc. Jan Hališka, Erasmus koordinátor

Drahý pane kolego,
prosím, povšimněte si přiloženého přepisu záznamů o Erasmus stu-
dentkách z Vaší univerzity — Gabriele Podžorské a Kamile Ševčíkové. 
Byli jsme velmi potěšeni hostit obě studentky: jejich profesionální 
přístup, oddanost práci, aktivita a inteligence byly dobrými příklady 
také pro naše studenty. Mnoho poděkování za to, že jste je k nám 
poslali.
 Zároveň jsem Vás také chtěla požádat o vyřízení mých největších 
pozdravů paní doc. Drahomíře Míčkové. Strávila na naší akademii 
jeden měsíc a já věřím, že tato doba pro ni byla hodnotnou jak 
po stránce načerpání vědomostí a dovedností z našeho pěveckého 
oddělení a v neposlední řadě rovněž co se týče setkání a seznámení 
s novými kolegy a jejich prací s našimi studenty. Doc. Míčková je 
velmi milou a okouzlující osobou.
 Také doufám, že někdo z našich profesorů by mohl navštívit Os-
travskou univerzitu na krátký profesorský pobyt v rámci výměnného 
učitelského programu Erasmus. Prosím, dejte nám vědět, koho byste 
uvítali na Vaší univerzitě. Jsme nakloněni jakýmkoli návrhům.
 Zatím přeji vše nejlepší

Rima Rimšaité, Erasmus koordinátor
Litevská akademie hudby a divadla



Erfurtští studenti o Ostravě
Carolin Naß, Judith Schlink a Florian Maurer, studenti germanistiky Univerzity Er-
furt, přijeli se svým učitelem Dr. Horstem Ehrhardtem v prosinci loňského roku na 
Ostravskou univerzitu přednést své referáty na Studentské vědecké konferenci katedry 
germanistiky. Florian se s námi podělil o některé své dojmy.

 Do Ostravy jsem přijel bez zvláštního očekávání. Něco jsem si ale přece jen předsta-
voval — hornatou krajinu. Asi to souvisí s mými slabými zeměpisnými znalostmi o Česku. 
Byl jsem tedy zpočátku trochu zklamán, ale výlet do blízkého okolí Ostravy a zejména 
krátký pobyt v malebném Štramberku mi vše vynahradil.
 První dojmy byly trochu chaotické. Značení na nádražích, číslování kolejí a nástupiš�. 
Ale jakmile člověk přijde na ten trik, je to jasné. Opravdu velkým překvapením byla pro 
mne naprostá přesnost českých drah. Sotva jsme pak na zpáteční cestě přejeli německou 
hranici, dostal náš vlak zpoždění. 
 Na univerzitě jsem byl překvapen tím, jak dobře ovládají ostravští studenti němčinu. 
Bohužel nelze říct totéž o ostatních obyvatelích Ostravy. Dorozumět se mimo univerzi-

KIMKA
 Další z projektů Evropské unie, kte-
rý Ostravská univerzita v Ostravě získala 
v loňském roce v rámci operačního pro-
gramu Rozvoj lidských zdrojů, uzavřel 15. 
prosince 2006 první kolo přihlášek. Nabíd-
ka kurzů Komunikační, informační a mar-
ketingové kompetence absolventů vysokých 

V listopadovém čísle LISTŮ jsme Vás in-
formovali o vydání a křtu knihy Magická 
síla ohně z pera docenta Petra Holého, 
analyzující dílo sochaře a uměleckého ko-
váře Igora Kitzbergera — autora insignií Os-
travské univerzity a její Filozofické fakulty.
 Knihu jsme věnovali profesoru Marti-
nu Hilskému při jeho třetí návštěvě naší 
filozofické fakulty. Její vydání označil 
prof. Hilský za „významný civilizační čin“ 
a zhodnotil ji v dopise Petru Holému tě-
mito nadšenými slovy:
 „Už ve vlaku do Prahy jsem se začetl do 
Vaší Magické síly ohně a byl jsem nadšen. 
Je to krásná kniha a moc Vám k ní gratu-
luji. Kovové plastiky Igora Kitzbergera jsou 
pro mne objevné a neméně objevná je i Va-
še sta� o něm. Četl jsem ji jedním dechem. 
Myslím, že překračuje rámec odborné umě-
novědné studie a stává se něčím víc. Je to 
básnicky napsaný esej o ohni a kovu. Píšete 
o mytopoetické magičnosti ohně způsobem, 
který je pro mne rovněž magií. Uvědomil 
jsem si, že se nejen dovídám cosi podstatné-
ho o uměleckém kováři Kitzbergerovi a je-
ho fantastických plastikách, ale že souzním 
s mnoha pasážemi Vašeho básnického eseje 
i na zcela jiné rovině. To, co píšete, napří-
klad posouvá moje vnímání ohně jako me-
tafory a obohacuje ji způsobem nečekaným 
a svébytným. To, co píšete o Locus vigilii, 
mne zase inspiruje k zamyšlení nad mož-
nostmi a způsoby interpretace, tedy něčeho, 
s čím zacházím vlastně denně. Dal jste mi, 
zkrátka a dobře, vzácnou a inspirující knihu 
a moc Vám za ni děkuji. 
 Právě se dívám na reprodukci Kitzber-
gerovy plastiky Šaška a napadá mne, že by 
mne potěšilo příště v Ostravě přednést před-
nášku o shakespearovských šašcích.“
 Tolik dopis prof. Hilského, překladatel-
ské hvězdy první velikosti. Jsme rádi, že se 
můžeme těšit na jeho čtvrtou shakespea-
rovskou přednášku na podzim roku 2007.

EVA MRHAČOVÁ

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v měsíci prosinci 2006?
—  Dne 1. 12. uspořádala katedra filozofie 

(dr. Mácha) přednášku Život ve vědo-
mí Krišny. Přednášel člen Mezinárodní 
společnosti pro vědomí Krišny Trilokátma 
Dása.

—  Dne 4. 12. se na katedře germanistiky
konala studentská vědecká konferen-
ce spojená s udělením Ceny Františka 
Schwarze.

—  Dne 6. 12. uvedl doc. Petr Holý v Ko-
morní scéně Aréna derniéru svého již 
legendárního cyklu Koncert pro jeden ob-
raz. Byl věnován skladbě Arvo Pärta Mi-
serere a obrazu  Rostislava Zárybnického 
Opozdilci.

—  Dne 6. 12. se v ostravské pobočce Jazyko-
vědného sdružení ČAV konala přednáška 
PhDr. Diany Svobodové, Ph.D., na téma 
Některá jazyková specifika komunikace 
na chatu.

—  Ve dnech 7.—8. 12. se v aule OU konala 
12. celostátní studentská vědecká konfe-
rence mladých historiků, na níž vystoupi-
lo se svými příspěvky 21 studentů historie 
z celé ČR.

—  Dne 11. 12. uvedl soubor studentek 
katedry germanistiky na bázi starších 
i moderních německých literárních tex-
tů scénické pásmo Homo multimodalis. 
Záznam představení bude uveřejněn na 
www stránkách OU (CIT-služby-videocen-
trum-ukázky).

—  Dne 12. 12. se v ostravské pobočce Kru-
hu moderních filologů ČAV konala před-
náška polského literárního vědce, básníka 
a překladatele, prof. dr hab. Tadeusze 
Sławka na téma Politics of Resistance. 
How to Remain Sane in the Political 
World.

—  Dne 14. 12. byla v galerii FF Na Půdě 
zahájena výstava Jiřího Loudy Království 
české. Erby a rodokmeny vládnoucích 
rodů, kterou fakulta (dr. Psík) uspořá-
dala ve spolupráci s hukvaldskou He-
raldickou galerií. Úvodní slovo pronesl 
doc. dr. Tomáš Krejčík, CSc.

—  Dne 13. 12. uspořádala katedra roma-
nistiky (Mgr. Mariana Kunešová) slavnost 
Portugalské Vánoce. Jejím cílem bylo roz-
šíření zájmu o portugalštinu na FF OU.

 EVA MRHAČOVÁ

Krásná slova o krásné knize

PLASTIKA IGORA KITZBERGERA PÁV (REPRODUK-
CE Z KNIHY DOC. PETRA HOLÉHO MAGICKÁ SÍLA 
OHNĚ)



tu — to bylo často dosti těžké. Na 
jedné straně jsem litoval, že umím 
tak málo česky, ale na druhé straně 
je škoda, že místní lidé neumí ani 
anglicky nebo že nechtějí mluvit. Na 
štěstí máme gestikulaci a ta je me-
zinárodní.
 Zdá se, že ani zdejší turistické 
cíle nejsou dobře připraveny na ně-
mecké nebo vůbec na mezinárodní 
návštěvníky. Byl jsem například zvě-
dav na muzeum Sigmunda Freuda. 
O tom, že se městu Příboru po 
mnohaletých snahách podařilo vy-
koupit Freudův rodný dům a zřídit 
v něm muzeum, psaly před časem 
německé noviny. O to víc jsem byl 
zklamán tím, že tam bylo všechno 
česky. Expozice mě velmi zajímala 
a rád bych se dověděl víc. Stručná 
německá audionahrávka mi moc nepomohla.
 Zato nabídka kulturních pořadů v Ostravě byla bezvadná. A cena vstupenek by byla 
u nás nemyslitelná. Zaplatit dvě až tři eura za balet nebo za koncert — to si v Německu 
nedovedu představit. Kromě toho jsem předtím ještě neviděl balet live a moderní balet 
na základě starozákonního příběhu Knihy Ester „Purim“ se mi velmi líbil. Zážitkem 
byl také koncert Martiny Kociánové a jejího doprovodného dechového tria „Amadeus“ 
i následná exkurze na Stodolní ulici spolu s ostravskými studenty.
 Celkově musím říct, že vstřícnost a pohostinnost je v Česku velmi dobrá. I když jsme 
měli dorozumívací problémy, nakonec jsme dostali vše, co jsme chtěli, a všude jsme 
byli přijímáni velmi přátelsky. Ostrava je velmi kulturní město. Nedá se sice srovnávat 
s Dráž
any nebo s Berlínem, jež jsou navíc mnohem větší, ale má svůj vlastní osobitý 
šarm.
 Studentská konference katedry germanistiky byla mou první konferencí vůbec, a tak 
jsem byl zvědav na její průběh. Bylo pro mne velmi napínavé poslouchat ostatní studenty 
a dozvídat se něco o jejich práci. Co bych si ale přál, to by určitě byla živější atmosféra. 
U nás by to sice asi nebylo lepší, podle mne však patří ke konferenci, že se o každé 
práci debatuje. Sám jsem byl moc rád, že jsem mohl představit svou práci zasvěcenému 
expertnímu publiku. Škoda, že jsem nedostal více otázek, líbilo by se mi, kdybych dostal 
podněty, jak by se moje téma dalo zpracovat jinak. Ale celkově znamenala konference 
pro mne velké obohacení a poskytla mi pohledy na zcela jiné oblasti germanistiky, jaké 
bych v rámci svého studia nikdy nezískal.
 Ostravský týden nám velmi rychle utekl a mně i nám všem se velmi líbil. Máme tu 
nové přátele a věřím, že se s některými v Erfurtu nebo možná i v Ostravě zase uvidíme.

ZAZNAMENALA PAVLA ZAJÍCOVÁ

Co to je, když se řekne 
Homo multimodalis?

 Úvodem nutno podotknout, že oso-
by znalé latiny si sice obě slova mohou 
bez obtíží přeložit, ale ani tak se nemusí 
dozvědět, kdo nebo co toto jméno nese. 
Anebo nesl.
 Nebudu vás déle napínat. 
 Akce Homo multimodalis se konala 
dne 11. 12. 2006 v době od 16.45 do 17.30 
v učebně E3. Studentky katedry germanis-
tiky FF OU četly pro sebe navzájem a pro 
pozvané publikum německé literární tex-
ty a také je inscenovaly. Recitovány byly 
básně Ernsta Jandla, Hugo Balla a Kurta 
Schwitterse. 
 Ale nezůstalo jen u textů 20. století. 
Zazněla také balada Gottfrieda Augusta 
Bürgra „Lenore“, která je svým obsahem 
blízká Erbenovým Svatebním košilím. Není 
zde však na místě hovořit o vzájemných 
filiacích mezi Bürgerem a Erbenem. O to 
více si zaslouží zmínku právě zinscenování 
této básně, při němž si studentky vzaly na 
pomoc loutky. 
 Dramatickým způsobem byl ztvárněn 
také Loriotův skeč o vejci Das Ei, kde 
vedle dvou mluvících aktérek další dvě mi-
mickým způsobem předváděly děj.
 Mohu-li mluvit za přítomné diváky, 
představovalo scénické pásmo Homo mul-

škol (KIMKA) oslovila třicet tři zájemců. 
Ti zvýšením svých dovedností v oblasti so-
ciální i mediální komunikace, počítačových 
znalostí a marketingových strategií mohou 
lépe uspět na trhu práce, protože se na-
učí kvalifikovaně prezentovat sami sebe či 
organizaci, v níž pracují. Tím mohou na-
pomoci k rozvoji malých firem, cestovního 
ruchu i prezentaci obcí a neziskových or-
ganizací v regionu severní Moravy. 
 Přihlášené nyní čekají autodiagnostické 
testy, aby si ověřili úroveň svých znalos-
tí a mohli si sestavit konkrétní program 
studia prostřednictvím jednotlivých modulů 
a jejich úrovní. V každém modulu se počí-
tá přibližně s 60 studijními hodinami, část 
bude vyučována prezenční formou a for-
mou e-learningu, částečně budou účastníci 
kurzů pracovat samostatně. Po absolvování 
všech modulů, vypracování závěrečné prá-
ce a její prezentaci získá studující diplom. 
Absolventi jednotlivých modulů dostanou 
osvědčení. Projekt spolufinancovaný Evrop-
ským sociálním fondem a rozpočtem České 
republiky by měl přispět k budování kapa-
cit dalšího profesního vzdělávání a umož-
nit absolventům vysokých škol aktivní účast 
v procesu celoživotního vzdělávání.
 Bližší informace najdete na webové 
adrese www.osu.cz/kimka, vydaném letáku 
i v úvodní studii k projektu. 

MGR. MARCELA LINDERTOVÁ, PR PROJEKTU

40 let Vysokoškolského pěveckého 
sboru aneb 40 roků zpívání s Lumírem
Slavnostní koncert k významnému jubileu univerzitního 
tělesa se uskutečnil 17. listopadu 2006 v sále Vesmír 
VŠB-TU. Sbor nabídl svátečně naladěnému publiku re-
prezentativní výběr ze svého repertoáru, který zahrnuje 
téměř všechny žánry sborového zpěvu a nevyhýbá se 
ani kompozicím soudobých autorů mnohdy premiérově 
uváděným. 

 V čele ansámblu stojí od jeho založení v roce 1966 
erudovaný sbormistr, obětavý organizátor a studenty 
milovaný pedagog Lumír Pivovarský. 
 V brožuře vydané u příležitosti oslav, jejíž název 
nám posloužil jako titulek článku, je mj. otištěn roz-
hovor s profesorem Pivovarským zaznamenaný Janou 
Strýčkovou. Zajímavý „odpovědní“ portrét této mimo-
řádné umělecké osobnosti vám s laskavým svolením 
autorky nabízíme v plném znění.

ERFURTŠTÍ STUDENTI NA GENERÁLCE DIVADELNÍHO PŘED-
STAVENÍ HOMO MULTIMODALIS FOTO: MARTIN JANAS



INSCENACE BALADY G. A. BÜRGERA „LENORE“
FOTO: MARTIN JANAS

timodalis příjemné osvěžení pro oči a uši 
a věřím, že podnítilo zájem řady přítom-
ných studentů o německou literaturu. Po-
kud nevyvolalo přímo aktivní zájem, tak 
aspoň napomohlo k změně pohledu. 
 Nyní to nejdůležitější na konec! 
 Kdo má na tom všem zásluhu? 
 V prvé řadě vyučující katedry Pavla Za-
jícová a Silvia Neumayer-El Bakri, které 
vše nastudovaly a zrežírovaly. Dále samo-
zřejmě všechny účinkující: Dina Al Sahe-
bová, Eva Skoumalová, Irena Mrocková,
Ivana Šubová, Jana Svítková, Martina 
Chmelová, Martina Šišková, Petra Koneč-
ná, Soňa Jedonková, Štěpánka Obadalo-
vá, Veronika Valasová, Zuzana Mosazná 
a Zuzana Radiměřská.

EVA MARIA HRDINOVÁ

Jak vzpomíná na svého otce?
„Maminka se vyučila švadlenou, ale téměř celý život byla v domácnosti, starala se o rodinu. 
Otec byl houslista, vedl salonní orchestr v kavárně Elektra. (Salonní orchestr Tondy Pivovar-
ského). Hrávali k poslechu i k tanci. V této kavárně se scházela uměnímilovná společnost. 
Je pravda, že s tatínkem jsme si byli v dětství tak trochu vzácní. Obvykle se vracel domů po 
půlnoci, to už jsem spal, dopoledne spal zase on, takže jsme se moc neužili. Ale vynahradili 
jsme si to vždy o prázdninách. Otec míval prázdninová angažmá v různých lázeňských měs-
tech, kam mě vždy na několik týdnů brával s sebou. Já jsem byl jako kluk možná častěji 
v Tatrách, kde tatínek velmi často hrával, než třeba v Beskydách.“

V mládí vítězil sport nad hudbou.
„Tatínek mě sám začal učit hrát na housle, ale po půl roce se rozhodl, že mě musí učit 
někdo jiný. Chodil jsem na soukromé hodiny k jednomu učiteli, který ovšem naneštěstí 
bydlel blízko hřiště v Mariánských Horách, takže jsem tehdy skončil častěji na stadionu než 
na hodině houslí. S atletikou jsem začínal právě v Ostravě-Mariánských Horách. Dělal jsem 
sprinty a skok daleký. Dokonce jsem jednu dobu držel krajský rekord ve skoku dalekém. 
Skočil jsem tehdy 6,1 m. V té době jsem se opravdu více zabýval sportem než hudbou. Ale 
už jako malý kluk jsem chtěl být učitelem, což se mi vlastně splnilo.“

Lumír Pivovarský studoval gymnázium v Ostravě a posléze ruský jazyk a hudeb-
ní výchovu na Palackého univerzitě v Olomouci.
„V dětství jsem nezpíval v žádném sboru, ale první kontakty se zpěvem jsem získal na letních 
táborech, kam jsem jezdil jako vedoucí. Tam jsem vždycky zakládal pěvecký sbor. A občas 
se mi podařilo založit takový sbor, který zněl velmi dobře, měli jsme úspěch a to bylo asi 
mou první motivací.
 Jako zpěvák ve sboru jsem začal zpívat až na vysoké škole ve cvičném školním sboru. 
Tam jsem si občas i zadirigoval. V té době jsem také začal chodit na dirigování k tehdej-
šímu dirigentu Moravské filharmonie Olomouc Bohumilu Berkovi.
 Přestože jsem odborně nestudoval dirigování orchestru, mnoho hodin jsem strávil nad 
gramofonovými deskami a partiturami symfonií a koncertů. A to jsem si podle partitur 
i zadirigoval, i když to bylo velmi odlišné od toho, co po nás chtěli profesoři ve škole.“

Kdo byl a je jeho pedagogickým vzorem?
„Určitě je to jeden člověk, se kterým jsem se setkal už jako student gymnázia. Já jsem 
studoval klasické gymnázium na Českobratrské ulici. Takže v místech, kde dnes sedávám 
jako dirigent v aule Pedagogické fakulty, jsem se potil jako student při zkoušení. A právě 
na gymnáziu mě v kvintě a sextě učil spisovatel Vojtěch Martínek. Byl to úžasný člověk, 
báječný vypravěč, bral nás všechny jako rovnocenné partnery. Hovořil s námi bez jakékoliv 
učitelské nadřazenosti. My jsme díky němu milovali češtinu. Když Vojtěch Martínek odešel 
do tvůrčího důchodu, pozval nás mnohokrát k sobě domů do svého domku nedaleko kostela 
v Hrabůvce. Právě podle něj se jmenuje ulice, ve které bydlel.“

Sbormistrovské začátky
„V roce 1953 jsem nastoupil jako učitel na Pedagogické škole pro vzdělávání učitelek ma-
teřských škol v Krnově. Tam jsem založil svůj první školní pěvecký sbor. Ve stejné době vedl 
na této škole pěvecký sbor i můj kolega Mojmír Zedník. V Krnově jsem vedl i pěvecký 
sbor Slezan. Základ tvořili zpěváci tamější vojenské posádky. A právě sbor Slezan zpíval na 
slavnostním koncertě při otevření DK Vítkovic v Ostravě. 
 V roce 1961 jsem nastoupil jako pedagog na tehdejší Pedagogický institut v Ostravě 
a v roce 1966 jsme založili dnešní Vysokoškolský pěvecký sbor. V té době nezpívali ve sboru 
jen studenti, ale i kolegové z katedry hudební výchovy Foltýn, Jemelka, Malura, Bednarčík, 
Alice Ryšková. Tenkrát vlastně celá katedra žila tím sborovým životem.“

Sborový repertoár
„Repertoár sboru zpočátku tvořily výhradně skladby, které se zpívaly v rámci výuky. Členem 
katedry byl tenkrát i Josef Schreiber. Ten sboru velmi fandil a upravil pro něj spoustu nád-
herných skladeb.Třeba nezapomenutelnou píseň Ó lásko, která je srdeční záležitostí sboru 
dodnes. V repertoáru zůstaly celých čtyřicet let mnohé skladby, se kterými jsme začínali, 
třeba Mozartova Nocturna, Loutna česká Adama Michny z Otradovic, Rorando coeli Jana 
Vodňanského a další. 
 Zlom v repertoáru přinesl IFAS — Mezinárodní festival akademických sborů, kterého jsme 
se poprvé zúčastnili v roce 1968. Museli jsme nastudovat náročné povinné skladby, např. 
Sfogava con le stelle Claudia Monteverdiho. To byla pro sbor velká motivace a díky tomu 
jsme se v náročnosti repertoáru významně posunuli kupředu.
 Další posun znamenal objev cyklu Gry Andrzeje Koszewského. Bylo to v době, kdy jsme 
začali natáčet v Českém rozhlase Ostrava. Koszewského Gry zaznamenaly u odborníků velký 
ohlas a od té doby se sbor začal více věnovat soudobé experimentální tvorbě.“

Čeho si v tomto období nejvíce cení v činnosti sboru?

Portugalské Vánoce
 Titulek možná evokuje reportáž nebo 
příspěvek o zvycích a tradicích této u nás 
méně známé země Evropské unie.
 Dovolte, abych vás vyvedla z omylu. 
Chtěla bych vás informovat o velmi zda-
řilé akci naší katedry, kterou 13. 12. 2006 
uspořádali garantka výuky portugalštiny 
Mgr. Mariana Kunešová, studenti portu-
galštiny z OU a 7 portugalských studentů, 
kteří jsou v rámci programu Erasmus/So-
crates na studijním pobytu na Ostravské 
univerzitě a Technické univerzitě VŠB-TU 
v Ostrvě.
 V předvánočním čase se již tradičně 
pořádají akce podobného druhu, ale naše 
„Portugalské Vánoce“ mírně vybočovaly ze 
známého klišé.
 Jenom zčásti šlo o „vánoční večírek“, 
prioritou byla první prezentace Portugalska 
a jeho nejdůležitějších měst a oblastí Lisa-
bonu, Porta, Evory, Algarve, Azorů aj. na 
půdě naší univerzity. Zajímavou prezentaci 
připravili právě portugalští studenti, kteří 
byli hlavními aktéry večera.
 Po „duchovní potravě“ následovalo 
malé pohoštění, ochutnávka portugalských 
specialit, které nachystal sponzor večera 
pan António Joaquim Gomes, šéfkuchař 
a majitel restaurace U Filipa v Pstruží 
u Frýdlantu nad Ostravicí.
 Ačkoliv Vánoce české i ty portugalské 
skončily, bude je připomínat výstavka „Mar 
portugues — Portugalské moře“.



Tradice mezinárodního
Faktory workshopu digitálního 
tisku pokračuje
Už podruhé se v Petřvaldu u Karviné sešli výtvarníci z Polska, Slovenska a pořádající 
země, aby se společně věnovali nejmladší grafické technice.

 Lukasz Klisz a Sebestian Kubica z Polska, Josef Jankovi a Svatopluk Makyta ze 
Slovenska, Eliška Čabalová, Zbyněk Janáček, Pavel Noga, Eduard Ovčáček, Jaroslava 
Severová a Marek Sibinský z České republiky ve čtvrtek 30. listopadu v prostorách tis-
kárny Faktory slavnostně otevřeli vlastní výstavu digitální grafiky. Každý z tvůrců dostal 

„V poslední době jsme se dost zaměřovali na oratorní a kantátovou tvorbu. Dříve jsme zpí-
vali spíš menší skladby, ale te� jsme několikrát provedli např. Dvořákovo Stabat mater nebo 
Mozartovo Requiem. Na těchto věcech jsme se všichni hodně učili, je to náročná záležitost. 
A i zážitky z těchto koncertů jsou obrovské. Rád vzpomínám na provedení Tučapského Sta-
bat mater na Hukvaldech s Janáčkovou filharmonií a dirigentem Paolem Gattem. Cením si 
spolupráce s některými dirigenty, například se švýcarským dirigentem Kasparem Zehnderem, 
pod jehož vedením jsme zpívali právě Mozartovo Requiem.
 Velmi mě těší i práce se studenty. Mám radost, když najdou uplatnění a mají úspěchy 
i po skončení studia u nás. Třeba Gabriela Piskalíková, která vystudovala i dirigování or-
chestru na JAMU v Brně. Nebo Jiří Šikula, Zuzana Pirnerová, Petra Rašíková, Jiří Šimáček 
a další, nerad bych na někoho zapomněl. Mám radost z toho, že se jako dirigenti neztratí, 
že vesměs všichni vedou své vlastní sbory a někteří dokonce zachraňují sborový život. Jeden 
příklad za všechny. Nedávno u nás studoval sbormistrovství Karel Pekárek, který pracoval na 
absolventském koncertu s pěveckým sborem Janáček z Frýdlantu nad Ostravicí. Sbor se ale 
v té době rozpadal, lidé přestávali chodit. A tak Karel se sborem zůstal a společně pokračují 
i nadále. Z toho mám velkou radost.“

Co sbormistra v poslední době nejvíce mrzí?
„Lidé te� nemají tolik času na sborový zpěv tak jako kdysi. S nostalgií vzpomínám na 
dobu, kdy měla většina zpěváků pondělní a čtvrteční podvečery vyhrazeny výhradně sboro-
vým zkouškám. V této době jsem byl okolnostmi donucen omezit zkoušky jen na jeden den 
v týdnu. To je samozřejmě brzdou v činnosti. Kdysi jsme zvládli třeba čtyři až pět experimen-
tálních skladeb za sezonu, te� už to není možné. Mám spoustu zajímavých skladeb, spoustu 
nového repertoáru, ale nejde to tak rychle kupředu, jak bych si představoval.“

Vzpomínky???
„Japonsko! Nádherné koncertní sály s vynikající akustikou. Já jsem na zkoušce prošel třeba 
z první do čtyřicáté řady a zvukově se nezměnila ani notička. A těch sálů je v Japonsku 
strašná spousta. Uchvátilo mě, že i v menších městech mají Japonci velké koncertní síly 
pro tisíc i více posluchačů.
 Japonci jsou neschopni improvizace. To jsem zjistil ve chvíli, kdy bylo třeba něco na po-
slední chvíli změnit. Třeba jsme na zkoušce chtěli posunout klavír, který oni měli na určitém 
místě. Byli z toho neš�astní, vždy� oni tam měli své značky a te� by měl stát klavír někde 
jinde. Samozřejmě se také báli, aby se klavír nerozladil...
 Ale na druhou stranu jsou Japonci velmi srdeční, vstřícní a pozorní hostitelé. Dokazuje 
to další příhoda, kterou jsme tam zažili. Nad pódiem, kde jsme zpívali, vlály ve velké výš-
ce státní vlajky a česká vlajka visela obráceně. Někdo se o tom zmínil a oni z toho byli 
strašně neš�astní, ptali se, co mají dělat, jak to mají napravit. My jsme je uklidňovali, že 
nemusejí dělat vůbec nic, ale oni někde sehnali třicetimetrový žebřík a už lezli jako mrave-
nečci nahoru, aby vlajku pověsili správně.“

Rychlý výslech na závěr:
Nejoblíbenější autor: Antonín Dvořák, nezapomenutelná sborová skladba: Dvořákovo 
Stabat mater, nezapomenutelný sborový sólista: Adam Christi, nejoblíbenější země navští-
vená se sborem: Španělsko, Katalánsko, nezapomenutelné město v ČR, ve kterém sbor 
zpíval: Moravská Třebová, nejproblematičtější hlasová skupina: tenor, nejstabilnější hla-
sová skupina: bas, nezapomenutelný orchestr, který se sborem spolupracoval: Janáčkova 
filharmonie, nezapomenutelný dirigent, který spolupracoval se sborem: Ondrej Lenárd, 
Jiří Stárek, Kašpar Zehnder, který český pěvecký sbor dirigenta v poslední době zaujal: 
Gaudeamus Brno, který zahraniční pěvecký sbor dirigenta v poslední době nadchl: v 60. 
a 70. letech polské sbory, v současnosti každý filipínský sbor, který slyšel, co by přál L. 
Pivovarský sboru ke čtyřicátinám? Aby se mu v budoucnu dobře pracovalo s dobrým 
dirigentem, jak dlouho bude ještě VPS OU zpívat? „Já myslím, že pořád. Já si nedovedu 
představit, že by ten sbor skončil.“ ŠÁRKA ZEDNÍČKOVÁ

 Jejím tématem jsou nejvýznamnější luso-
fonní spisovatelé. Výstavu 12 plakátů s fo-
tografiemi moře a úryvky z nejznámějších 
textů prezentovaných spisovatelů je možné 
zhlédnout na chodbě budovy E. Všechny 
texty jsou kromě portugalštiny také v ang-
lickém a španělském překladu.
 Poděkování za to, že akce mohla být 
uspořádána, patří kromě sponzora také 
portugalské kulturní instituci Instituto Ca-
moes. 
 Lví podíl na realizaci akce mají samotní 
studenti, studující prvním rokem portugal-
štinu jako lektorský jazyk, kteří vytvořili 
„manažerskou skupinu“, jež průběh akce 
zajiš�ovala.
 „Portugalské Vánoce“ jsou v pořadí 
první z kulturních akcí, které jsou pláno-
vány na rok 2007. Následovat bude návště-
va koordinátora Instituto Camoes Joaqui-
ma Ramose v únoru, portugalské divadlo 
v březnu a přednáška o brazilském filmu 
v květnu. Dlouhodobějším cílem těchto 
iniciativ by mohlo být vyústění současné 
formy výuky portugalštiny v další, samo-
statný studijní obor. Stávající počet 27 stu-
dentů portugalštiny by mohl, podle našeho 
názoru, výrazně stoupnout.

KORNÉLIE MÁCHOVÁ

FOTO: ARCHIV



k dispozici 8 m2 papíru nebo 
bannerové fólie, které mohl 
potisknout technologií velko-
plošného plotru. Vedle kla-
sických komorních grafických 
technik, jako jsou suchá jehla, 
lept akvatinta, litografie nebo 
serigrafie, slouží současným 
umělcům stále častěji jako 
vyjadřovací nástroj počítač 
a různé technologické výstu-
py z něho — především tisk 
na velkoplošném barevném 
plotru. Podobně jako koncem 
50. let měly výtvarné techniky 
odvozené z reklamy (zejména 
serigrafie) vliv na pop-art, tak 
také zejména devadesátá léta 

minulého století s sebou přinesla „computerizaci“ každodenního života a grafické digi-
tální nástroje používané v reklamě opět začaly být aplikovány rovněž v oblasti volného 
umění. Nepřehlédnutelně se to projevuje na všech přehlídkách umělecké grafiky, kde 
právě digitální tisky už dnes převažují nad tisky klasickými.
 Na začátku byl nápad obnovit grafická sympozia, která v druhé polovině devadesátých 
let pořádal ateliér katedry výtvarné tvorby při Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 
Zúčastňovali se ho tehdy umělci z celé republiky i zahraničí. Pojítkem byla technika 
serigrafie. Grafické listy vzniklé na těchto sympoziích se staly základem dnes už rozsáhlé 
sbírky současné především české a slovenské serigrafie, jejíž výběr putoval po českých 
i evropských galeriích.
 V loňském roce díky fandovskému nadšení a materiální podpoře soukromého pod-
nikatele z Petřvaldu proběhl první ročník Faktory workshopu. Pozvánku k účasti cíleně 
dostali umělci z Polska (Malgorzata Luszczak, Eugeniusz Delekta, Leszek Zbijowski) 
a Slovenska (Pavol Cháma, Ivan Csudai, Stanislav Staňkovi), doplněni o „domácí“ vý-
tvarníky z katedry výtvarné tvorby. Možnost sejít se za účelem něco vytvořit, udělat 
společnou výstavu, diskutovat o uměleckých problémech, lidsky se poznat — to je smysl 
všech výtvarných sympozií. To letošní, stejně jako loňské, bylo ve znamení účastníků, kteří 
vyučují na vysokých školách s výtvarným zaměřením: polské Fakulty umění při Slezské 
univerzitě v Katovicích, slovenské Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, české 
Ostravské univerzity, konkrétně katedry výtvarné tvorby při Pedagogické fakultě, a letos 
navíc obohaceno o účast Jaroslavy Severové, která vyučuje grafiku na ČVUT v Praze. 
Výstava v prostorách průmyslového areálu v Petřvaldu u Karviné byla přístupna do 15. 
prosince 2006, díla vzniklá na obou ročnících budou postupně vystavována v zemích 
jejich autorů — nejbližší proběhne v prosinci příštího roku v Domě umění v Opavě.

PAVEL NOGA

ZLEVA: M. SIBINSKÝ, J. JANKOVIČ, S. MAKYTA, S. KUBICA A Ł. KLISZ KONTROLUJÍ TISKY
FOTO: AUTOR

ZLEVA: Z. JANÁČEK, E. OVČÁČEK A M. SIBINSKÝ PŘI VERNISÁŽI 
V PROSTORÁCH FIRMY FAKTORY

Zemřel PhDr. Jaroslav Krejčí, 
CSc., filozof, sociolog

a pedagog
 V neděli 10. pro-
since 2006 neočeká-
vaně zemřel náš ko-
lega, který působil na 
Pedagogické fakultě 
v Ostravě od vzniku 
fakulty v roce 1964 až 
do roku 1969, kdy byl 
připraven habilitovat 
se ze sociologie na 
UK v Praze. Měl filozofickou školu na UP 
v Olomouci u prof. J. L. Fischera. Osvo-
jil si již na studiích velkou sebevzdělávací 
erudici a kritické myšlení. 
 Koncem šedesátých let se zapojil do 
demokratizačního procesu,který vyvrcholil 
Pražským jarem 1968. V roce 1969 s ním 
byl rozvázán pracovní poměr na fakultě, 
a byl tak ohrožen existenčně, posléze ob-
viněn za protiprávní chování a odsouzen. 
S ním byla ohrožena celá rodina.V roce 
1977 po podepsání Charty 77 využil pozvá-
ní prezidenta Rakouska a s celou rodinou 
emigroval do Vídně, kde získal na univer-
zitě místo ve svém oboru. Posléze působil 
na univerzitách v Bochumi a Osnabrücku. 
Zabýval se intenzivně studiem odkazu J. 
A. Komenského, problémy mírového hnu-
tí, identitou Němců a Čechů, humanitou 
v české i německé společnosti, otázkami 
štěstí v pojetí mladé generace, globálními 
problémy světa, pojetím výchovy a vzdělání 
ve společenských systémech. Jeho publikač-
ní činnost byla rozsáhlá.
 Po listopadových událostech se zajímal 
o návrat do vlasti. V červnu 1990 navštívil 
Ostravu. Moravskoslezský deník s ním teh-
dy uveřejnil rozhovor, ze kterého vyplývalo, 
že se zatím nemůže vrátit z existenčních 
důvodů. Několik přátel však s ním navá-
zalo korespondenční kontakt a setkávali 
se i při jeho dalších krátkých návštěvách 
v ČR. V té době měl několik přednášek 
v Praze, Olomouci, Hradci Králové a jin-
de, později také vedl s dr. Janíkem semi-
náře v Krnově. V roce 1993 a 1995 vyšlo 
jeho dílo „O češství a evropanství“.
Do vlasti se s rodinou vrátil teprve po od-
chodu do důchodu. Na naší univerzitě pů-
sobil na FF ve spolupráci s doc. Páclem. 
Kontakty s kolegou Krejčím nás všechny 
obohacovaly a těšili jsme se na osobní se-
tkání.
 Poslední dílo Jaroslava Krejčího Dialogy 
leží v nakladatelství. Doufáme, že vyjde 
brzy a obohatí naši společenskovědní lite-
rární produkci.
 Doporučuji mladé i starším generacím, 
aby se s dílem dr. Jaroslava Krejčího se-
známili, nebo� si zasluhuje úctu a obdiv.

VLADIMÍR KREJČÍ



Zápočet v čínské
restauraci
 Dne 18. prosince se v čínské restauraci na Sokolské ulici 
konala praktická část zápočtu z čínského jazyka. Studenti výbě-
rového předmětu ČÍNŠTINA I měli za úkol vybrat si z čínsky 
psaného jídelního lístku pokrm a čínsky si ho objednat. Veškerá 
konverzace se vedla výlučně v čínštině. Přinášíme čtenářům Listů 
ukázku z písemného testu a fotografii z restaurace (konverzace 
při objednávání jídla).

 Paní Wen-xiu, naše čínská lektorka, je vynikající a její peda-
gogické výsledky jsou rovněž skvělé. Tato informace se rychle 
rozšířila a my jen můžeme konstatovat, že zájem o čínštinu je 
rok od roku větší a zájemci o studium tohoto jazyka se hlásí ze 
všech fakult OU. Jak v zimním, tak v letním semestru se čínština 
u nás vyučuje ve dvou skupinách.

EVA MRHAČOVÁ

Ukázka písemného testu

XII.reprezentační

ples OU

pořádaný pod záštitou rektora 
doc. RNDr. Vladimíra Baara, CSc.

v sobotu 17. února 2007, v 19.30 hod.
v hotelu Atom v Ostravě-Zábřehu

kvartet Toma Kovalčíka 
cimbálová muzika Friš 
diskotéka

Předprodej vstupenek (150 Kč)
od 4. 1. 2007 v pokladně rektorátu
u Jitky Smyčkové:

vždy v pondělí a čtvrtek  9–11, 12–15 hod.,
také ve středu  9–11, 12–14 hod.,
tel. 597 460 168

SOUČÁSTÍ UDĚLENÍ ZÁPOČTU BYLA I UKÁZKA ZRUČNOSTI STUDENTŮ V POU-
ŽÍVÁNÍ TYPICKÝCH ČÍNSKÝCH POMŮCEK PŘI STOLNIČENÍ FOTO: ARCHIV



Akademické mistrovství ČR v halové atletice 
jednotlivců a družstev — 18. prosince 2006
V předvánočním čase se v Praze již tradičně konalo akademic-
ké mistrovství ČR v halové atletice. Do Prahy jsme odjížděli 
obhajovat skvělé výkony z let minulých, kdy jsme získali řadu 
medailových umístění jak v jednotlivcích, tak v družstvech. Tým 
naší univerzity tvořila dvě družstva — mužské a ženské, složená 
především ze studentů oborů Tělesná výchova a Rekreologie. 
 Bohužel jsme na mistrovství odjížděli bez mnoha opor (Tomáš 
Bednář, Veronika Šrámková atd.), nemohli se účastnit kvůli zraně-
ní, klubovým či reprezentačním povinnostem. Navíc se v průběhu 
soutěže zranil Pavel Havlíček, který tak přišel o možnost rozší-
řit svou bohatou sbírku medailí z předešlých ročníků. Nicméně 
i oslabená sestava dosáhla zejména v soutěži družstev skvělých 
výkonů. Vždy� v konkurenci 26 týmů jsme se celkově umístili 
na pátém místě, v mužích nám patřila také pátá a v ženách 
dokonce čtvrtá příčka. Zvláště obdivuhodný je výkon ženského 
družstva, kde nás reprezentovaly pouhé tři studentky, a přesto 
dokázaly porazit většinu soupeřek. Zde bych vyzdvihl výkony 
Katky Konvalinkové, která se zasloužila o největší přísun bodů. 
Ani v jednotlivcích naše výprava nezklamala — získali jsme jeden 
titul Akademického mistra ČR, jednu stříbrnou a dvě bronzové 
medaile. Podrobné výsledky k nahlédnutí na http://www.caus.cz/.

Nominace MUŽI:

Pavel Havlíček 60 m př., trojskok, tyč
Tomáš Kopecký 60 m, dálka, štafeta 
Martin Ligocki 60 m př., štafeta 
Ondřej Kubala 60 m, štafeta
Jakub Rozsíval 60 m, štafeta
Jan Kotala výška, trojskok 
Ondřej Spazier koule
Martin Čech dálka
Karel Ludvík 1500 m

Nominace ŽENY:

Kateřina Konvalinková 60 m př., výška, dálka, koule 
Jana Třosová 60 m, 800 m, trojskok
Zuzana Koudelková 1500 m, dálka

Medailová umístění:

1. místo Kateřina Konvalinková — dálka
2. místo Ondřej Spazier — koule
3. místo Pavel Havlíček — 60 m př.

Kateřina Konvalinková — výška

 Všem atletům gratulujeme k jejich výkonům a přejeme, aby je 
přinejmenším zopakovali na Českých akademických hrách v Liberci.

Akademické mistrovství ČR ve sportovním 
lezení — 25. listopadu 2006
Pořádání akademického mistrovství ve sportovním lezení se ujala 
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Soutěžilo 

se v lezení na obtížnost: kvalifikace — 2 cesty stylem Flash, finále 
— stylem OnSigh. Naši univerzitu reprezentovali dva studenti — Jiří 
Štencl (obor Tělesná výchova) a Martin Brovják (obor Rekreolo-
gie). V konkurenci 47 soutěžících se umístili na 18., resp. na 43. 
místě. Zejména Jirka byl svým umístěním zklamán, poněvadž jeho 
dlouhodobá výkonnost ho řadila do první desítky, ale ve sportu 
není předem nic jisté...
 Podrobné výsledky naleznete na http://www.horosvaz.cz. 

Akademické mistrovství ČR ve veslování na 
trenažérech — 5. prosince 2006
Počátkem prosince loňského roku se za pořadatelství VSK VŠB—
TUO konalo v Ostravě Akademické mistrovství ve veslování na 
trenažéru. Délka tratě byla stanovena na 2000 metrů. Barvy naší 
univerzity hájili studenti Vladimír Vysocký a Lumír Pecháček, 
kteří se v kategorii LV (do 75 kg) umístili na celkovém pěkném 
čtvrtém a sedmém místě.
 Podrobné výsledky k nahlédnutí na http://www.caus.cz/.

Akademické mistrovství světa ve florbale 
mužů — 9.—12. listopadu 2006
 Na mistrovství světa se náš celek nakonec umístil na čtvrtém 
místě, i když medaili jsme byli opravdu blízko. Členy akade-
mického reprezentačního výběru byli také studenti Pedagogické 
fakulty, oboru Rekreologie Matěj Koňařík a Daniel Tomica. Oba 
nastupovali v základní sestavě a zejména Matěj patřil k oporám 
mužstva.

Základní skupina

Česko — Rakousko 15:1 (7:1, 3:0, 5:0)
Česko — Ma
arsko 16:2 (4:1, 4:0, 8:1)
Česko — Finsko 4:4 (0:3, 0:1, 4:0)

Semifinále

Česko — Švédsko 4:5 po prodloužení (0:0, 1:1, 3:3, 0:1)

Zápas o 3. místo

Česko — Švýcarsko 3:7 (0:1, 0:4, 3:2) 

Celkové pořadí
1. Švédsko, 2. Finsko, 3. Švýcarsko, 4. ČESKO, 5. Slovensko,
6. Ma
arsko, 7. Japonsko, 8. Rakousko. 

 Žádáme studenty a studentky Ostravské univerzity s odpovída-
jící sportovní výkonností, kteří mají zájem reprezentovat naši alma 
mater na univerzitních sportovních akcích, aby kontaktovali ve-
doucího 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

Sportovní reprezentace Ostravské univerzity
období listopad–prosinec 2006

 V posledních dvou měsících loňského roku proběhla celá řada republikových i mezinárodních vysokoškolských spor-
tovních akcí, kterých se účastnili také studenti naší univerzity. V následujících řádcích je uveden přehled těchto akcí 
spolu s výsledky našich reprezentantů.



Třetí měsíc
v Canterbury,
aneb Těžký život
studenta
 Přiblížil se prosinec a ten se zde, 
stejně jako doma, nese ve zname-
ní zkouškového období. A to je pro 
všechny ten nejhorší čas, s jakým se 
v průběhu studia setkává. (Je jedno, 
jestli doma nebo v zahraničí, zkoušky 
jsou zkoušky, ale i když to zase ta-
ková pravda není.) Jak už jsem psala 
minule, student v zahraničí má někdy 
opravdu těžký život. Ale abych všechny 
od úmyslu vycestovat neodradila, roz-
hodla jsem se psát trochu optimističtěji.
 Pomalu jsem si zvykla na život v ci-
zím městě, v cizí zemi, kde se mluví 
cizím jazykem, a naplno jsem se pusti-
la do studia. A hned je tu dobrá zpráva 
pro všechny. Kdo nemá rád zkoušky, 
tomu se tady opravdu bude líbit. Tím 
nechci říct, že byste zde žádné neděla-
li, ale jejich systém je trochu odlišný. 
 Tak za prvé, ústně se tady nezkouší 
téměř vůbec. Student na konci semes-
tru zpracuje bu�to esej na dané téma 
(trochu delší než slohovka, kratší než 
bakalářská nebo diplomová práce), ane-
bo se spolu s ostatními rozdělí do sku-
pin a vypracují prezentaci. (Delší než 
referát, kratší než obhajoba bakalářské 
nebo diplomové práce.) Podle toho, 
čemu dává váš vyučující přednost.
 No, já si vyzkoušela obojí. A jak 
jsem dopadla? 
 Podmínkou prezentace je, že každý 
člen týmu se musí dostat ke slovu. Ale 
nezoufejte! Pokud je vás ve skupince 5, 
tak jako nás, a máte pouze 20 minut, 
z toho 5 si musíte schovat na případné 
otázky (i kdyby nebyly, ale ten čas pro-
stě musíte mít), po odečteni a vydělení 
vám vyjde, že budu muset mluvit pou-
hé 3 minuty, což rozhodně není moc. 
(Takže je to vlastně kratší než referát.) 
Co nestihnete během prezentace říct, 
napíšete do tzv. handout, který ode-
vzdáte vyučujícímu. (Tohle je asi nejná-
ročnější část celé prezentace.)
 S esejí je to ještě jednodušší. Na její 
vypracování většinou míváte jeden mě-
síc, (mnohem častěji ale dva až tři). Je-
diný problém může představovat jazyk. 
Eseje musíte psát v anglickém jazyce 
(stejně jako prezentace, ale po třech 
měsících tady mi to nijak nevadilo), 
a co je výborné, existuje zde Student 
Support Service, kde vám jsou schopni 
zkontrolovat i gramatiku. (Ale doporu-
čuji obrátit se na tuto službu s předsti-

Studentská
komora AS OU
prosinec 2006 
— leden 2007
 Studentská komora Akademického 
senátu přeje všem členům akademické 
obce rok plný zdraví, lásky, úspěchů 
a samozřejmě štěstí.
 Dříve než jsme se ovšem na konci 
roku 2006 rozutekli do svých domovů 
a popřáli si spokojené svátky, abychom 
mohli s radostí oslavit příchod nového 
roku, čekala nás ještě návštěva Brna.
 Ve dnech 14. a 15. 12. 2006 pro-
běhla konference s názvem Současná 
úloha a postavení studentů na vyso-
kých školách, jejíž podtitul letos zněl 
— Důležité momenty na študákově ces-
tě. Na hlavní ose témat se objevily 
takové body jako spolupráce vysokých 
škol se středními, příprava přijímací 
zkoušky, vztah k vysoké škole, tok in-
formací v rámci vysoké školy, časopisy 
aj. Věříme, že získané poznatky přispějí 
k další spolupráci mezi studenty a uni-
verzitou.
 Nový rok 2007 je samozřejmě ide-
ální možností pro SK AS OU, aby co 
nejlépe naplnila svá pracovní předse-
vzetí — zlepšit prezentaci v Listech OU, 
na webu; navštěvovat kurzy ACSA; vy-
tvářet prezentační materiál studentské 
komory; přiblížit univerzitu nám studen-
tům a mnoho dalších.
 Konkrétní předsevzetí jednotlivých 
členů SK AS OU budou uvedeny 
v příštím čísle.
 S pozdravem
STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU 

OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

hem, nebo� se vám, stejně jako mně 
může stát, že po zkontrolování a opra-
vení gramatiky vznikne práce úplně 
nová, v lepším případě vám z původní 
práce zůstane alespoň kousek.)
 Co se týče vyučovacích hodin, měla 
jsem školu pouze tři dny v týdnu. (Klid-
ně můžete závidět.) A pokud všechno 
vyjde, další semestr budu mít vyučo-
vání pouze v pondělí. (Splní se mi tak 
sen všech. Jeden pracovní den, zbytek 
týdne víkend.)
 Ale život studenta není jen škola 
a zkoušky. Ale hlavně párty, párty a za-
se párty. A těch je tady více než vyu-
čovacích dnů. (Proto doporučuji si vzít 
s sebou dostatek peněz, nebo si najít 
brigádu.) Každý den v jiném hudebním 
stylu, ale nejlepší jsou páteční tema-
tické párty. Sice jsem se neúčastnila 
každé (jsem chudý student), ale jednu 
jsem si nemohla nechat ujít. 
 Párty v pyžamech! Pokud nechcete 
platit vstupné, musíte v tomto oblečení 
přijít. A jak už jsem řekla, jsem chudý 
student. A tak jsme se hodinu před za-
čátkem sešli u mě doma. A v nočním 
úboru jsme se vydali na zábavu. (Jistě 
si vzpomínáte, že bydlím 45 minut od 
školy.) Ani jsem nevěděla, jaká může 
být pouze v noční košili, podkolenkách 
a kabátě v noci zima. A jak i těm 
nejvýřečnějším dojdou slova, pokud 
v tomto oblečení potkáte svého profe-
sora. (Proč jste uprostřed noci na ulici 
jenom v pyžamě, se vysvětluje opravdu 
těžko.)
 A na závěr vám musím říct, jak jsem 
se snažila překonat jazykovou bariéru. 
Před Vánocemi jsem se rozhodla, že 
přece jen pojedu domů. Chtěla jsem 
využít svou zpáteční jízdenku, a tak 
jsem volala do cestovní kanceláře. 
(Sice jsem se v jazyku trochu zlepšila, 
ale telefonování mi stále dělá problémy. 
Ale s tím má problém i rodilý mluv-
čí.) No deset minut jsem se pokoušela 
domluvit se s osobou na druhém kon-
ci, co vlastně chci. A nebylo to nijak 

lehké, to mi věřte. Během telefonování 
vám vypadnou všechna slovíčka a pa-
pír a tužka vám taky nejsou moc plat-
né. Občas máte chu� praštit telefonem, 
potíte se a třesou se vám ruce. Ale 
nakonec jsem to zvládla. Na konci roz-
hovoru se mě ještě slečna na druhém 
konci zeptala na mé jméno, tak jsem 
odpověděla. A když v tom okamžiku 
začala na mě mluvit česky, nevěděla 
jsem, jestli se mám smát, nebo začít 
brečet. 
 A tak pár rad na závěr. Pokud po-
jedete do Canterbury, vezměte si s se-
bou dostatek peněz, teplé pyžamo 
(nejlépe froté s dlouhými nohavicemi), 
a pokud voláte do cestovky, pro jistotu 
se na začátku rozhovoru zeptejte „Do 
you speak Czech?“
 EVA NEDOMOVÁ



Cenné zahraniční zkušenosti
Jakub Olšák, student pátého ročníku katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty 
OU, absolvoval dva semestry na Hogeschool van Amsterdam. Jeho desetiměsíční pobyt 
v Nizozemí se uskutečnil v rámci programu Sokrates-Erasmus, a to na základě vlastní 
volby z přehršle možností, k nimž patřilo Španělsko, Velká Británie, Finsko, Rakousko 
a další. Motivací pro jeho studijní pobyt v Amsterodamu byla touha zvládnout angličti-
nu, seznámit se s cizími studenty, dále poznat Amsterodam, holandskou kulturu — a jak 
prozradil — v cizím prostředí poznat sám sebe. Z bohatého materiálu, který nabídl naší 
redakci, jsme vybrali podstatná sdělení, jež mohou posloužit k orientaci studentům, kteří 
se k zahraničnímu pobytu teprve připravují.

 Na počátku svého pobytu v Amsterodamu jsem se seznámil s koordinátory pro zahra-
niční studenty a dostal svého „kouče“, tedy nizozemského spolužáka, který mi pomohl 
zařídit spoustu věcí: školními nezbytnostmi počínaje, přes vyřízení měsíční jízdenky na 
metro, zřízení bankovního účtu, zařízení praxe, až po využití volného času. Výuku jsem 
absolvoval s několika holandskými, ale také s dalšími zahraničními studenty. Školní rok je 

Dva roky existence útvaru 
interního auditu a kontroly 
na Ostravské univerzitě

 V lednu roku 2007 uplynuly dva roky 
od ustanovení Útvaru interního auditu 
a kontroly na Ostravské univerzitě — dále 
ÚIA na OU, jenž byl zřízen příkazem 
rektora č. 65/2005 na základě zákonů č. 
320/2001 Sb. a č. 123/2003 Sb., ve kte-
rých byla ustanovena povinnost zmiňova-
né útvary zřídit na všech VVŠ. Činnost 
ÚIA částečně navazuje na některé před-
chozí mechanismy kontroly, jež byly na 
OU zaváděny od roku 1995. V souladu 
s výše uvedeným zákonem byl tento útvar 
ustanoven jako funkčně nezávislý s přímou 
podřízeností rektorovi OU, který zajiš�u-
je jeho funkční nezávislost a organizační 
oddělení od řídících výkonných struktur. 
Vážení čtenáři, dovolte, abych Vás veli-
ce stručně seznámil se základními principy 
služby ÚIA uvnitř OU a s jeho činností za 
uplynulé období. 
 V latině je základním významem slova 
AUDIT slyšení, poslouchání, dovídání se. 
V moderní angličtině znamená audit revi-
zi, kontrolu. Slovo audit představuje syno-
nymum pro objektivitu, účinnost a nástroj 
zkvalitňování řízení.
 Jedním z prvních úkolů byla identifi-
kace a stanovení rizik, tedy situací a čin-
ností, při kterých může dojít k potenciál-
ním ztrátám, rozporům a nesrovnalostem. 
To bylo provedeno na základě intuitivního 
profesionálního úsudku, založeného na 
dlouhodobé manažerské zkušenosti, praxi 
a poznání chodu univerzity. V budoucnu 
bude nevyhnutné, aby mapování rizik bylo 
prováděno systematicky vedoucími pra-
covníky OU prostřednictvím vedení OU. 
Identifikace rizik je jedním ze základů pro 
výběr oblastí, které mají byt auditovány, 
a pro stanovení a sestavení střednědobých 
a krátkodobých — ročních plánů auditů. 
 V roce 2005 bylo provedeno celkem 5 
auditů, z toho 2 mimořádné v souvislosti 
s řádným ukončením činnosti děkanů na 
Zdravotně sociální fakultě a na Pedago-
gické fakultě. Plánované audity byly zamě-
řeny na nakládání s dotacemi ze státního 
rozpočtu, provoz pokladny a manipulaci 
s hotovostmi a ceninami, na bankovní účty 
a postupy při čerpání a další operace při 
nakládání s finančními prostředky.
 V roce 2006 byly provedeny interním 
auditorem 3 audity a jedna kontrola. Au-
dity byly zaměřeny podobně jako v roce 
2005 na hospodaření Filozofické fakulty 
a Přírodovědecké fakulty a na problema-
tiku daňových přiznání a činnosti s jejich 
předkládáními souvisejícími. Kontrola pro-
věřovala agendu podpisových vzorů ve fi-
nanční účtárně. K auditované problematice 
bylo celkem přijato 43 opatření. Auditorské 

Proč lidé kradou software?
Dovolte mi, uživatelé naší univerzitní sítě, abych tímto příspěvkem 
tak trochu vybočil z řady již zveřejněných článků o bezpečnosti. 
Následujících několik řádků přináší mé subjektivní zamyšlení nad 
otázkou, proč lidé kradou software.

Okřídlené slovo — peníze
Pokud se s počítačovým pirátstvím setkáte v odborném časopise 
nebo na internetu a věnujete článku tolik času, že si přečtete i tu 
spoustu komentářů, tak zjistíte, že počítačové pirátství je nejčastěji 
omlouváno cenami. Může se zdát, že na tom i něco bude. Pokud 
software pro zpracování grafiky Adobe Photoshop stojí kolem dva-
ceti tisíc korun, pak člověk, který se v něm chce jen naučit praco-
vat, tuto částku asi těžko obětuje. V takovém případě se obrátí na 

své kamarády, pokud disponuje rychlým připojením k internetu či velkou trpělivostí, tak 
si daný software sežene sám. Vysoká cena krádež software ovšem neomlouvá.

Kradu! No a co má být?
Další a dle mého názoru ještě horší věcí je pokřivené chápání vlastnických práv k soft-
waru. Krádež softwaru je vnímána jako něco úplně normálního. Naopak divným se stává 
ten, kdo si vezme svou kreditní kartu a za software, který potřebuje k práci nebo zá-
bavě, zaplatí. Blázen, vždy� si jej může přece zadarmo stáhnout z internetu. Hloupá to 
myšlenka. Stejně jako tato: Za co se mám stydět? Každý to dělá, tak proč ne já! 

Vždy� software není auto
Většina lidí si zřejmě neuvědomuje, že každý komerční software, tedy software, za který 
si jeho autor chce nechat zaplatit, je na tom úplně stejně jako například auto v autosa-
lonu. Napadlo by vás si auto pěkně prohlédnout, zklamaně hvízdnout nad cenou a utíkat 
na parkoviště stejný model ukrást? Určitě nenapadlo. Možná je to tím, že na software 
se mnoho lidí kouká jako na něco nehmatatelného a neoprávněné nainstalování softwaru 
od kamaráda necítí jako nelegální. Ale v životě by auto neukradli.

Bere se krádež jako samozřejmost?
Určitě jste si všimli, že jsem v tomto článku nevynesl žádný soud. Nezačal jsem plamen-
ným hlasem hřímat nad prohnilým světem, ve kterém se krádež autorského díla bere 
jako naprostá samozřejmost, protože svět, ve kterém všichni žijeme, není tak zkažený, 
jak se na první pohled může zdát. Dovolte mi ocitovat jednu z nesčetných reakcí na 
věčné téma: Proč lidé kradou software? Zní nadějně: Nákup softwaru není podle mne 
pouze otázka financí, ale hlavně morálky a etiky. Vzhledem k tomu, že krádež se s mým 
svědomím neslučuje — nekradu. A na co nemám prostředky, to prostě nekupuji — tím 
pádem to nemám. Rozhodně to neřeším krádeží ...

Bu�me korektní!
Bu
me korektní k práci lidí, kteří plánují, navrhují a programují různorodý software dle 
našich přání, a za jejich práci jim zapla�me. Stejně jako univerzita platí nám za naši 
práci. A važme si lidí, kteří také plánují, navrhují a programují software, ale peníze za 
něj nechtějí.
 Bohužel i naše univerzita má své vlastní „černé díry“. 

ING. PAVEL POMEZNÝ
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rozdělen do čtyř částí a podle toho je přizpůsobena i délka vyučování jednotlivých před-
mětů. Některé se vyučují tři měsíce, jiné půl roku, další — což bylo pro mne překvapením 
— i celý rok. Vybral jsem si pro studium předměty, jejichž výuka probíhala v angličtině.
 Průběh výuky byl docela příjemným překvapením. Vyučující nás uvedl do tématu da-
ného dne prezentací, jež byla doplněna např. ilustračním videem. Pak jsme byli vybízeni 
— nikoli nuceni! —, abychom se k danému tématu vyjádřili, řekli svůj názor. Ve srovnání 
s průběhem přednášek doma jsme byli mnohem více zapojeni do výuky. Často jsme pra-
covali v malých skupinkách na zadaných úkolech k tématu; své názory jsme otestovali na 
vygenerovaných předpokladech a pak jsme závěry a postoje prezentovali zbytku třídy, která 
s námi diskutovala a polemizovala. Tak jsme se učili spolupracovat v týmu na společné 
věci, vyslechnout názor druhé strany, diskutovat mezi sebou. Funkce a přístup vyučujícího 
nebyly postaveny pouze na přednášce studentům realizované z nadřazené roviny ve vztahu 
vyučující — student, ale plynuly spíše ze snahy seznámit studenty s tématem, facilitovat stu-
denty k diskuzi a tu udržovat v určitých mezích, aby se studenti příliš nevzdalovali meritu 
věci. Takový přístup k výuce pak vede k tomu, že se studenti nebojí říci svůj názor. 
 Myslím si, že je daleko důležitější, aby se student (speciálně student oboru sociální 
práce) nebál komunikovat a vést dialog s lidmi, než aby měl nějakou absolutní pravdu 
a jasno ve věci!
 Mohu-li posoudit, pak jsem v průběhu celého pobytu měl pocit, že vyučující jsou ke 
svým studentům velice otevření a vstřícní, bral jsem je spíše jako zprostředkovatele infor-
mací než jako pedagogy v „klasickém stylu“ nadřazeného postavení.

Výborná praxe
 Měl jsem možnost a jedinečnou příležitost pracovat jako praktikant v nízkoprahovém 
zařízení pro neholandské uživatele nealkoholových drog v Amsterodamu, který provozovala 
organizace AMOC/DHV. Tato cílová skupina uživatelů nealkoholových drog mě totiž osob-
ně zajímá již několik let, od doby, kdy jsem absolvoval praxi v Kontaktních centrech ve 
Vsetíně i v Ostravě. V Amsterodamu jsem v tomto zařízení pracoval po osmi hodinách 3 
až 4 dny v týdnu, a to od září do konce ledna. Jednou měsíčně i o víkendu. Průměrný po-
čet příchozích klientů byl asi 60 až 70 denně! Klienti mohou trávit čas v Teestube (čajová 
místnost), kde si mohou dát kávu, čaj a v určitých hodinách i něco k snědku. K dispozici 
mají internet, mohou využít sprchu, nechat si vyprat prádlo, vybrat si nějaké oblečení 
z darů. Novou zkušeností pro mne byla speciální aplikační místnost User room. Otevřena 
je sedm dní v týdnu, denní návštěvnost je v průměru 20—30 klientů. V podstatě se jedná 
o místnost, v níž si klienti mohou aplikovat svoje drogy pod dohledem personálu, který 
je odborně vyškolen zejména pro všechny možné situace včetně předávkování. Povinností 
klienta AMOC/DHV je podrobit se testu na TBC, nedistribuovat drogy v User room, 
podrobit se lékařskému vyšetření. Osobně považuji User room za velice pokročilé stadi-
um principu Harm reduction v rámci tzv. terciární prevence. Jeho smysl a poslání vidím 
v tom, aby dlouholetý uživatel, který zatím nehodlá přestat s užíváním drog, mohl apliko-
vat svoji drogu s co nejmenšími možnými zdravotními i jinými riziky, a tak zmírnit dopad 
své sebedestrukce třeba až do okamžiku rozhodnutí s užíváním drogy přestat. V takovém 
případě by klient měl velice blízko k odborné pomoci ze strany sociálních pracovníků. Na 
druhé straně se zde nabízí mnoho otázek k diskuzi, nakolik je tento přístup opravdu ku 
prospěchu věci, zda naopak nevede, např. k prohloubení závislosti klienta na droze, ke 
vzniku závislosti klienta na zařízení samotném apod. 
 Moje zkušenosti z této praxe jsou podstatně rozsáhlejší, než je únosné pro prezentaci 
v tomto periodiku. Shrnu-li, pak mi praxe v AMOCu dala mnoho zajímavých zkušeností, 
poznal jsem spoustu zajímavých lidí z řad spolupracovníků i klientů.

Volný čas
 Pokud jsem zrovna nebyl ve škole či na praxi, trávil jsem spoustu času s kamarády 
(hlavně mezinárodními studenty) doma nebo za pěkného počasí v nedalekém parku 
u nádherného jezera Gasperplatz či někde jinde ve městě, často i na kole. Bydlel jsem 
spolu s dalšími třemi studenty v bytě, každý z nás měl svůj pokojík a zbytek bytu tvořily 
společné prostory. Byty to byly docela rozlehlé, postavené někdy na konci osmdesátých 
let. Ve čtvrti, kde jsem bydlel, bylo pro (mezinárodní) studenty takových bytů docela 
hodně. Dost na to, aby se tam brzy vytvořila komunita zahraničích studentů a začala se 
protkávat sí� sociálních vazeb a vztahů; mnohdy vznikla silná pouta přátelství, přetrvávající 
i po návratu domů. Já si nejvíce rozuměl se svým spolubydlícím, studentem fyzioterapie 
z Německa, a studentem informačních technologií z Norska, který bydlel v jiném bytě ve 
stejné ulici. Trávili jsme spolu téměř každý den.Vvelice mě potěšilo, že mě navštívili i moji 
kamarádi z České republiky. To bylo skvělé zpestření. Já jim mohl ukázat město, někam 
jsme společně zašli, taky i do několika muzeí. Samotnému se mi tam nechtělo. Muzejní 
karta stála nějakých 10 euro a bylo na ni možno zajít do mnoha muzeí gratis.
 Mé zdroje financí: od školy jsem dostával 490 euro na měsíc jako stipendium. Možná 

zprávy byly vždy projednány s vedoucími 
auditovaných subjektů a osobami určenými 
ke spolupráci při výkonu auditu. Eviden-
ce samotných zpráv a přijatých opatření je 
prováděna na ÚIA a plnění je kontrolová-
no. Dále byly provedeny 3 kontrolní akce 
zaměřené na stav pojištění majetku, dodr-
žování ochrany osobních údajů zaměstnan-
ců a studentů dle zákona č. 525/2004 Sb. 
a kontrolu stavu hotovosti v pokladně. 
 Byl připraven a schválen návrh Směr-
nice rektora č. 87/06 k vnitřní kontrolní 
činnosti a auditu, jež nahradila směrnici 
rektora č. 3/96 o výkonu kontrolní činnosti 
na OU. Dále byl zpracován statut interní-
ho auditu OU.
 Výše uvedená fakta jsou pouze určitou 
částí práce ÚIA v roce 2005 - 2006, která 
byla dobře podporována ze strany MŠMT 
— odborem interního auditu a kontroly 
a MF — centrální harmonizační jednotkou 
pro finanční kontrolu.

ING.LADISLAV KUDELA

INTERNÍ AUDITOR OU

Sledujeme cestu Vítězslava 
Dostála

 Z Panamy do Kolumbie se cestovatel 
Vítězslav Dostál musel přesunout letecky 
kvůli přísně střežené panamsko-kolumbij-
ské hranice. Z kolumbijské Kartageny po-
kračoval přes Medellin, Cali, Popayan do 
Ekvádoru. Rovník v Ekvádoru projížděl 13. 
prosince v 13.15 hod. a pokračoval dále 
přes Quito, Kuencu do Peru. Vánoce pro-
žíval Vítězslav Dostál mezi městy Chiclayo 
a Trujillo. Své pocity popsal takto: „Píšu 
z městečka Santa Rosa asi 40 km před Li-
mou. Protože jsou čtyři odpoledne, popojedu 
už asi jen kousek, protože na noc do tak 
velkého města se mi opravdu nechce. Mám 
dnes natočeno něco přes stovku kilometrů 
a ještě tam něco přibude. Celkově mám za 
sebou 18 650 km a je to pět měsíců, kdy 
jsem z letiště v Anchorage (31. 7. 2006) za-
čal z Pan Americany ukrajovat své první me-
try. Ach, jak je to dávno a hlavně daleko!“
 RH
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17. listopad 2006 na katedře 
romanistiky
Proč se vracet v lednu 2007, tedy na prahu nového roku, k akciím s listopadovým 
datem roku minulého? Doufám, že po přečtení tohoto příspěvku vám tato malá retro-
spektiva nebude připadat zbytečná…

 Již třetím akademickým rokem požádalo vedení katedry pana profesora Šabršulu, 
aby nám, kteří známe historii naší země z období před druhou světovou válkou jenom 
z učebnic, v lepším případě z úst pamětníků, opět přiblížil některé historické okamžiky 
svým pohledem, zážitky a osobními zkušenostmi.
 Kdo zná pana profesora, již ví, že neveselé, tristní události a pro mnohé aktéry pří-
běhy s tragickým koncem dokáže vyprávět poutavě tak, že ve svých posluchačích vzbudí 
zájem, pocity účasti, snad i odhodlání zabránit opakování něčeho podobného…
„Bydlel jsem tehdy v Masarykově studentské koleji v Dejvicích, ve zvýšeném přízemí, obrá-
ceném k západu, s mladým medikem z jižních Čech — Trčkou. 28. října nacisté smrtelně 
postřelili jednoho z nás, medika Jana Opletala z Náklova u Litovle, také Moravana.
11. listopadu Jan Opletal skonal.
 15. listopadu 1939 jsme byli natlačeni na Albertově, pod velkými schody. Vždy, když se 
dívám na fotografii pohřbu Jana Opletala s hustě nastoupenými davy studentů v ulici, říkám 
si, že bych tam měl mezi nimi někde objevit svůj obličej.
 Při vynášení Opletalovy rakve jsme zpívali „Kde domov můj,“ a když píseň dozněla, po 
kratičké rozpačité pauze, někdo začal zpívat další část bývalé státní hymny „Nad Tatrou sa 
blýská“. Bylo slyšet varování „nezpívejte“, ale to bylo málo platné.
 Následujícího dne, 16. listopadu večer, jsem šel na jakýsi koncert a na kolej jsem se vrátil 
velmi pozdě. Dlouho jsem nespal. V noci, to už bylo 17. listopadu, mě probudil ohromný 
rámus. Zaslechl jsem střelbu a zahlédl míhající se světla nějakých světlometů.
 Domníval jsem se nejdříve, že je nálet. Otevřel jsem dveře z našeho pokojíka do chodby 
a viděl jsem německé ozbrojence v uniformách (mám dojem, že Schutzpolizei). Chodba už 
byla plná mužů ve „feldgrau“, z nichž se někteří dobývali do dveří mých kolegů, někteří stáli 
na obou koncích chodby. Dveře jsem tiše zavřel, vzbudil mladšího kolegu a vyzval ho, aby 
se oblékl.

Pedagogika a školství 
v prosinci 2006

 Pomalu téměř končí první pololetí škol-
ního roku 2006/2007. Blíží se opět hodno-
cení výkonů žáků či studentů, tak i učitelů. 
Odpově
 na otázku, jak byly splněny vzdě-
lávací výchovné cíle, zatím nedostaneme, 
protože ještě je před námi celý leden.
 V tomto období snad skončí nejistota 
v řízení resortu a budeme mít zase minis-
tryni školství. Ovlivní to průběh reformy, či 
nikoliv? Jsou hlasy, které si přejí zpoma-
lení tempa, pozastavení přípravy státních 
maturit a zavedení školních vzdělávacích 
programů, volá se po úspoře financí, ruší 
se některé předpisy, začne platit nový zá-
koník práce. Potřebný klid a soustředění je 
ohroženo.Vánoční prázdniny snad trochu 
pomohly k uklidnění a odpočinku, nakolik, 
to se uvidí.
 Musíme dát přednost pozitivním situa-
cím, které umožňují objektivnější pohled 
na naše školství, i když v tisku nacházíme 
více zpráv burcujících, negativních. Nejob-
jektivnější pohled na stav školství přináší 
Učitelské noviny a časopis Školství. Nega-
tivní projevy, situace a příklady jsou do-
kumentovány a objasňovány jako problémy 
k řešení. To je dobrý příklad pro ostatní 
novináře a redakce, kteří často píší o vě-
cech, jimž rozumí málo, nebo vůbec ne, 
a tím škodí. Iniciují nátlakové akce, které 
usilují o „nápravu“. Po čase se ukáže, že 
nešlo o nápravu, ale o částečnou destrukci 
části promyšleného systému.
 Nejjistějším zdrojem zpráv jsou odborné 
pedagogické časopisy Pedagogická orienta-
ce a Pedagogika. To proto, že pedagogické 
poznatky zasahují do širokého spektra ži-
votních problémů. Uvádím jen jeden pří-
klad. V Pedagogické orientaci č. 1/2006, 
s. 28—41 podává zprávu prof. J. Průcha 
o sociologické studii „Sociální nerovnosti 
v českém školním vzdělávání“. Ukazuje, 
že užití sociologických metod pro řešení 
sociálních bariér pro některé vrstvy oby-
vatelstva není bez pedagogických výzkumů 
možno řešit. Jde o potřebu mezioborové 
spolupráce, jinak dochází k řešením jedno-
stranným a nesprávným. Podobné výzku-
my mají být však podnětem pro výzkumy 
pedagogické. Mezioborová koordinace je 
možná jen v rozsáhlých a drahých projek-
tech. Jde však o zdokonalování vzděláva-
cích cest,morálních postojů a jednání, ale 
také o kvalitativní změny v učitelské pro-
fesi, a� jde o školy vysoké, střední či školy 
základní.
 Všechny změny ve školské oblasti je 
proto nutno posuzovat komplexně, jinak 
budeme hledat „kvadraturu kruhu, nebo 
konkrétní nekonečno“.

VLADIMÍR KREJČÍ

se to zdá moc, ale musím říci, že bez podpory rodičů i bez vlastních našetřených peněz 
bych v Amsterodamu vyžil horko těžko. Jenom za nájem jsem platil 300 euro měsíčně. 
Pro našince je to suma docela vysoká, ale v Amsterdamu je bohužel veliká poptávka po 
ubytování. Když jsem se snažil najít něco levnějšího, zjistil jsem, že tahle cena není nijak 
výjimečná. Časem jsem i nějaké levnější ubytování našel, ale to jsem již nechtěl opustit své 
přátele z Reigersboos (čtvr�, ve které jsem žil). Jelikož jsem bydlel asi 10 kilometrů od 
centra města, až na samém jižním okraji, musel jsem používat metro na dopravu do školy, 
či když jsem jezdil na praxi. Měsíční jízdenka mě stála celých 86 euro! Taky nezanedba-
telná sumička. Další výdaje byly na jídlo (v některých levných supermarketech typu Lidl 
to vyšlo srovnatelně jako u nás), na zábavu (třetinka piva v barech či hospodách v centru 
města nešla pod 2-3 eura) a spoustu dalších jiných věcí, od učebnic do školy počínaje, 
přes různé výdaje na všechno možné (dvakrát jsem jel mezitím i na návštěvu domů-dalších 
zhruba 70 euro), pokutou 40 euro (když jsem si zapomněl v lednu koupit měsíční jízdenku 
a přistihl mě revizor) konče. Zkrátka a prostě, nemohu říci, že bych si žil bídně, přesto 
nemohu ani říci, že bych nějak zvláš� utrácel. 
 Co říci závěrem? Celkově se mi pobyt v Amsterdamu moc líbil. Vůbec jsem nelitoval, 
že jsem tam jel. I když musím přiznat, že někdy byla touha po domově velice silná. Viděl 
jsem mnoho nových věcí, poznal nové lidi, kteří se stali mými kamarády, v angličtině jsem 
se konečně zdokonalil, spoustu zkušeností jsem nasbíral a mnoho se naučil a také i ně-
co o sobě jsem se dozvěděl; svůj osobní život jsem poněkud uspořádal a načerpal nové 
síly… Myslím si, že pobyt po delší čas na úplně jiném místě, než jsem normálně zvyklý, 
mi dal i větší nadhled, snad rozšířil obzory. S blížícím se datem návratu domů jsem měl 
i rozporuplné pocity, jako že za chvíli nenávratně musím opustit vše a všechny během tak 
krásného času stráveného v Amsterdamu poznané. Na druhou stranu jsem se domů také 
moc těšil, na všechno a všechny, co jsem dříve bral již skoro jako samozřejmost. Te
 to 
možná vyznívá, že jsem si spousty věcí dříve nevážil, já chci ale říci, že díky dlouhodobému 
odloučení od domova, blízkých a přátel — konečně i od prostředí — jsem si uvědomil, jak 
moc mi schází, na čem (a hlavně na kom) mi opravdu záleží — a proč! 
 Také bych chtěl obzvláště moc poděkovat všem, kdo mi tuhle neocenitelnou příležitost 
studijního pobytu v zahraničí pomohli zprostředkovat. Hlavně naší škole, jejím schopným 
koordinátorům na svých místech i Hogeschool van Amsterdam.  JAKUB OLŠÁK 
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 Sám jsem si vzal tepláky 
a přes ně oblek. Do aktov-
ky jsem si potmě nachystal 
dokumenty. Přesvědčil jsem 
se, že jsem dveře nezamkl, 
protože u uzamčených dveří 
Němci vystřelovali zámky.
 Do místnosti vrazil pří-
slušník Schutzpolizei s puš-
kou v ruce a rozsvítil. Řekl 
jsem mu: „Es ist da nicht 
verdunkelt.“ Muž se zara-
zil a já jsem kolem něho 
i s kolegou proklouzl do 
chodby. Aktovku s doku-
menty mi muž vyrval z ruky 
a hodil zpět do místnosti. Zatím mi nebyla způsobena tělesná úhona. Úniku nebylo, v chod-
bě byli další ozbrojenci a postavili nás čelem ke zdi k ostatním. Pak nás všechny soustředili 
v sále koleje, kde jsme nějakou dobu čekali. Po dosti dlouhé době nás po dvojicích, tak jak 
jsme bydleli, vodili zpět do pokojů a nařídili, abychom se oblékli. V Ruzyni jsem později 
viděli jiné studenty jen v pyžamech, někteří z nich byli již potlučení, zkrvavení, ztýraní tak, 
že museli být svými kamarády podpíráni.
 Před kolej ještě za noci přijížděla lehká nákladní auta s dřevěnými lavicemi a do každé-
ho bylo naloženo asi po třiceti studentech s ozbrojeným doprovodem. Auta jezdila k ruzyň-
ské jízdárně. Před vstupním průjezdem této velké haly museli všichni z aut seskákat a celá 
skupina byla vehnána do průjezdu.
 Náš pětistup v průjezdu obcházeli esesáci, jeden z nich se zeptal jednoho z nás: „Sprichst 
du deutsch?“. Student odpověděl: „Nein“ a za tuto odpově� byl se vzteklým řevem zmlácen 
klackem. Někteří studenti tu byli nedostatečně oblečeni, někteří zmláceni, zabláceni. Asi dva 
nebo tři studenty vpředu kamarádi podpírali, aby se udrželi na nohou, protože jsme museli 
stát. Mezitím se už zcela rozednilo. Stáli jsme stále v pětistupech na pilinách, k vykonání 
tělesných potřeb nebylo dovoleno se vzdálit. Znovu se setmělo. Byli jsme střeženi v průčelí 
sálu, na jakémsi pódiu byl umístěn na nás namířený kulomet. Byli jsme upozorněni, že 
v případě zhasnutí světla se nesmíme ani hnout, jinak by byla zahájena palba. 
 Po určité době bylo sděleno, že studenti mladší 20 let budou propuštěni, aby vystoupili 
stranou. Nařídili jim, aby si odstranili bláto z uválených pláš�ů, což se tito horlivě snažili spl-
nit. Většina studentů zůstala na místě, snad přes tisíc. Po doplnění transporty „Příbramáků“ 
a studentů moravských z brněnských vysokých škol nás bylo později celkem asi 1 200.
 … Vlak se dal do pohybu. Cesta se nám zdála nekonečná. Neviděli jsme ven, nevěděli 
jsme, kam jedeme, ale stále jsme byli velice optimističtí, někteří až naivní. Pamatuji se, že 
po několika hodinách jeden student šeptal: „Vždy� oni nás tak vozí okolo Čech, aby nás 
postrašili“. Tento optimismus, i když už ne tak naivní, nás neopouštěl ani potom.
 Opět se setmělo a konečně vlak definitivně zastavil. Kde jsme, to jsme tehdy nevěděli. 
Byli jsme hnáni z vlaku, za tmy řazeni do zástupu a při světle nějakých reflektorů opět do 
pětistupů. Vytáhl jsem z kapsy svůj smotaný klobouk a nasadil si jej na hlavu. V ohybu 
cesty mě nějaký esesák popohnal klackem, já jsem uhnul a klobouk spadl na zem a už tam 
zůstal. Pochodovali jsme neznámou krajinou, v temnu jsme matně viděli tmavé borovice, 
bylo po dešti, čvachtali jsme v kalužích. Po určité době jsme dopochodovali k bráně, kterou 
jsme vcházeli do prostor olemovaných baráky. Nápis na venkovním průčelí brány jsme při 
svém vstupu ve tmě neviděli, až později jsme četli „Arbeit macht frei“. 
 Prostor, kam jsme byli dirigováni, byl apelplac koncentračního tábora Sachsenhausenu 
u Oranienburgu, ale většina z nás v prvních chvílích ještě nevěděla, kde se nacházíme. 
 Prvního dne našeho pobytu v táboře nám byl nadiktován dopis, který jsme posílali rodi-
čům, dopis stejného znění pro všechny: „Liebe Eltern, Euch zur Nachricht, dass ich mich 
hier befinde. Ich bin gesund, es geht mir gut. Lebensmittel und Rauchswaren dürfen nicht 
gesandt werden“. (Drazí rodiče, posílám Vám zprávu, že jsem tady. Jsem zdravý, daří se mi 
dobře. Potraviny a tabák mi nesmí být posílány.) Pozn. přeloženo autorkou příspěvku.
 Tento dopis s uniformním textem psali všichni, i studenti, kteří byli zraněni, sdělovali: 
„Ich bin gesund und es geht mir gut“.
 S touto vzpomínkou na život v koncentračním táboře končím citace z materiálu, který 
jsem s laskavým svolením pana profesora použila. Další část vyprávění pana profesora 
by byla na několik dalších příspěvků …
 Svého propuštění se pan profesor dočkal s dalšími asi 250 studenty 20. prosince 1940.
 KORNÉLIA MACHOVÁ

KATEDRA ROMANISTIKY

Kalendárium, prosinec 2006 
2. 12. 1928 — narozen prof. PaedDr. Jiří 
Kotásek, CSc., první polistopadový děkan 
PdF UK v Praze, významný představitel 
české pedagogiky v UNESCO. Zemřel
22. 8. 2006.
2. 12. 1994 zemřel Ing. Josef Kavan, ve-
doucí katedry pracovní výchovy na PdF 
v Ostravě.
4. 12. 1941 byl umučen v koncentrač-
ním táboře v Mauthasenu prof. gymnázia 
v Místku, v Přerově a v Opavě Antonín 
Vaculík.
5. 12. 1971 zemřel Valentin Valeček, in-
spektor menšinových škol v okrese Karvi-
ná. Spolupracoval na dějinách učitelstva 
v Severomoravském kraji. 
10. 12. 2006 zemřel PhDr. Jaroslav Krejčí, 
CSc. Významný filozof a sociolog, působil 
do r. 1968 na PdF v Ostravě. Po pode-
psání Charty 1977 emigroval do Rakouska 
a Německa. Do vlasti se vrátil v r. 1996.
Určitou dobu působil externě na FF OU 
v Ostravě. Žil v Rychlebských horách, kde 
ho navštěvovali přátelé i studenti.
10. 12. 1911 — narozen Jaroslav Směja — 
Lončar, učitel, spisovatel, propagátor jógy. 
11. 12. 1972 zemřela JUDr. Olga Nováč-
ková, CSc., členka katedry pedagogiky PdF 
v Ostravě, podílela se na demokratizačním 
hnutí pedagogů koncem šedesátých let. Po 
roce 1968 označena neprávem za politicky 
nespolehlivou osobu v ČSSR. 
10. 12. 1916 — narozen doc. PhDr. Vladi-
mír Gregor, CSc., vedoucí katedry hudební 
výchovy na PdF v Ostravě.
12. 12. 1966 zemřel Karel Jaromír Buko-
vanský, ředitel školy, osvětový a kulturní 
pracovník, zakladatel Muzea v Ostravě.
12. 12. 2001 zemřel doc. PhDr. Zdeněk 
Macek, CSc., člen katedry pedagogiky na 
PdF OU v Ostravě, dříve na UP v Olo-
mouci.
13. 12. 1876 narozen Josef Kubálek, 
prof. učitelského ústavu, významný elemen-
tarista, redaktor a spoluautor Pedagogické 
encyklopedie (CHLUP, Kubálek, Uher), 3 
díly 1938—1940.
13. 12. 1918 — narozen prof. PhDr. Miro-
slav Cipro, DrSc., český pedagog, zástupce 
ČSSR v UNESCO.
17. 12. 1787 — narozen Jan Evangelista 
Purkyně, lékař a přírodovědec, profesor 
na vratislavské a pražské univerzitě, po-
dílel se na zřizování středních odborných 
škol v Čechách. Jeho jméno nesla brněn-
ská univerzita a dnes univerzita v Ústí n. 
Labem.
18. 12. 1848 zemřel Bernard Bolzano, fi-
lozof, teolog a matematik. Humanistický 
myslitel, autor „Nejlepšího státu“, v němž 
zpracoval návrh systému výchovy občanů 
ve školách i mimo ně. 



Růžovými brýlemi Miriam Prokešové
Tak chvíli hledím na bílou, nepopsanou obrazovku doposud prázdného dokumentu v počítači

a přemýšlím, čím ji zaplnit. Mohla bych vlastně psát o všeličems. Třeba s humorem a nadsázkou 
o zážitcích z posledních dnů minulého roku. Například o vánočce, kterou jsem omylem místo

oloupaných, půlených, spařených mandlí pečlivě nazdobila oloupaným, půleným, nespařeným česne-
kem. O zvláštní vanilko-česnekově-rumové vůni, která se vzápětí v době jejího pečení protáhla celým 
naším domem, a o synovi, kterého mix této vůně - nevůně prostě vyděsil natolik, že nelenil a vyskočil 
z postele (což je u něho co říct), aby se podíval, cože to zvláštního a netypického tentokrát v noci 
„Ježíšek“ peče. Nebo bych mohla psát již sice několikrát vyprávěný, ale stále ještě nevyčpělý příběh 
o našem černém, nanejvýš flegmatickém kocourovi, který na Štědrý den vyskočil na stůl a prošel se 
z jeho jednoho konce skrze rozsvícené svíce na adventním věnci a náhle vzplál a klidně hořící šel dál 
jakoby nic směrem ke mně a patrně se i divil, proč jej zběsile plácám utěrkou. Bohužel mi v té chvíli 
ani nedošlo, že se mi zrovna splnil dětský sen: viděla jsem konečně cosi zlatého, ale prasátko to ne-
bylo! Byl to zlatě hořící kocour! Výsledek byl velice efektní, jen nevím, nevím, v rámci jeho životnosti, 
zda je vhodné si to každoročně zopakovat. Nebo bych mohla psát o téměř rok hledané naběračce, 

která se prostě záhadně ztratila a při mytí nádobí se zrovinka
po štědrovečerní večeři a k mému šoku náhle a nevysvětlitelně objevila ve chvíli, kdy jsem odložila

její již umyté dvojče a dotkla se v dřezu té ztracené v neklamném pocitu déjà vu a chvilkovém úleku, 
že se nám v té vodě nějakým podivným způsobem množí naběračky. Mohla bych tedy psát

o čemkoliv, a nebylo by toho málo, ale já si prostě řekla ne! Nebudu psát o takových
bezvýznamných a nicotných věcech, které se občas stávají. Je přece mnoho důležitějších témat, 

u kterých nám úsměv mrzne na rtech — a o těch je třeba psát!
Třeba — o nespravedlivosti a nenávisti. Nejen takové té obyčejné, ale v širším měřítku.

Např. o popravě jednoho diktátora, který zavinil smrt mnohých, a o dalším takovém, kvůli kterému již 
také zemřela spousta lidí, ale žádný trest jej v dohledné době nečeká. Spíše naopak: plánuje další 
„vojenské“ tažení. Nebo bych mohla psát o nespravedlnosti zdánlivě na mnohem „nižší“ úrovni, kdy 
se v dobré vůli např. jednomu člověku „pomůže“, ale do druhého se nemilosrdně kopne, a o tom, 
že pokus o nápravu je mnohdy vnímán jen jako jakási sociální naivita. Prostě to vždy tak bylo, je 

a bude, není třeba se tomu divit a neschvalovat to. Nebo bych mohla psát o další „nespravedlnosti“ 
v mezilidských vztazích, kdy druhé vidíme v dobrém, ale hlavně ve zlém vždy jen tak, jak je vidět 
chceme či jak nám to vyhovuje. A vůbec nás nenapadá, že mýlka je možná a že tím nevědomě,
ale mnohdy i vědomě ubližujeme. Nebo bych mohla psát o tom, jak často a rádi se necháváme 
unést vlastním pocitem moci nad ostatními, skrytou i neskrytou touhou je ovládat k poslušnosti
v naší domnělé nadřazenosti (např. vztah zkoušející — student, často také partner — partnerka

nebo nadřízený — podřízený atd...) A bůhví o čem dalším.
 Nebo také raději ne. Žádné skutečné soby, žádné nesplněné sliby, — toho je svět plný. 

To už raději spíše potěšit ty druhé — vánočkami, naběračkami, hořícími kočkami nebo nevím čím tím 
vším, prostě humornými příběhy — protože a� je to jak chce, jsou v tomto světě přece jen potřebnější 

než nevesele krutá realita.
Protože prý pořád ještě platí, že lepší je země úsměvů než země uslzená, a kdo se zasmát neumí, 

ten ani štěstí nemá...

20. 12. 1921 počal boj levicového učitel-
stva v ČSR o tzv. učitelskou paritu, zákon 
o rovnosti učitelů se státními úředníky. Tý-
kal se platového zařazení učitelstva obec-
ných a měš�anských škol. 
22. 12. 1933 zemřel v Brně Josef Úlehla, 
reformní učitel a vůdce moravského mla-
dého učitelstva.
23. 12. 1911 narozen Jan Dluhoš, předsta-
vitel učitelských odborů na KVOS v Os-
travě, který umožnil práci na dějinách uči-
telstva SM kraje.
23. 12. 2000 zemřel Václav Stuchlý, hudeb-
ní pedagog na PdF v Ostravě.
24. 12. 1948 narozena Eva Kotarbová, roz.
Dluhošová, učitelka a spisovatelka. 
25. 12. 1900 narozen prof. Josef Schreiber, 
hudební teoretik a kritik, působil na PdF 
v Ostravě. 
26. 12. 1997 zemřel doc. PhDr. Josef Jed-
lička, bývalý proděkan na PdF v Ostravě. 
Věnoval se hlavě pedagogice 1. st. ZŠ, byl 
autorem řady skript a statí v pedagogic-
kých sbornících a časopisech. 
27. 12. 1846 zemřel Alois Jirásek, prof. 
historie a spisovatel, který se zasloužil 
o vytvoření našeho národního povědomí.
30. 12. 1901 narozen Karel Špaček, uči-
tel a vlastivědný pracovník z Kopřivnice.
Do konce života se podílel na práci dějin 
učitelstva Severomoravského kraje. Byl re-
daktorem Zpravodaje DU a autorem přes 
250 hesel do připravovaného Slovníku vý-
znamných učitelských osobností.

VLADIMÍR KREJČÍ

I v loňském roce, tj. v roce 2006, vyvíjela svoji činnost pobočka 
Jazykovědného sdružení Akademie věd ČR při katedře českého 
jazyka Filozofické fakulty OU; podle mého názoru byla poměrně 
úspěšná. Naše pozvání přijali i hosté ze zahraničí, a to zejména 
ze Slovenska a z Polska.

 Dne 16. října vyhověl našemu pozvání přední slovenský lin-
gvista prof. PhDr. Ján Findra, DrSc., tématem jeho přednášky 
byly „Modelové štruktury textu“. Prof. Findra patřil k hlavním 
iniciátorům a zakladatelům Univerzity Mateja Bela v Banské 
Bystrici a v roce 1992 se stal jejím prvním rektorem. V ro-
ce 1990 byl zvolen poslancem Národní rady Slovenské republi-
ky a v březnu 1993 ho jmenoval prezident Slovenské republiky 
vedoucím kanceláře prezidenta Slovenské republiky. Na tomto 
postu působil do roku 2000. V současnosti je členem katedry 
slovenského jazyka a literatury Fakulty humanitních věd Univerzi-
ty Mateja Bela v Banské Bystrici. Druhým hostem ze Slovenska 
byla doc. PhDr. �uba Sičáková, CSc., která působí na katedře 
komunikační a literární výchovy Fakulty humanitních a přírodních 
věd Prešovské univerzity v Prešově. Základní oblastí její vědecké 
práce je hydronymie. Proto za téma své přednášky, konající se 
8. listopadu, si zvolila „Hydronymické modely“. Dne 12. dubna 
jsme vyslechli přednášku „Komunikácia s médiami a v médiach“, 

kterou proslovila PhDr. Olga Škvareninová, Ph.D., členka katedry 
žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-
vě. Hostem z Polska byl tentokrát Dr. Jaroslav Malicki z Insti-
tutu Slovanské filologie Wroclavské univerzity. V listopadu totiž 
pobýval na naší Filozofické fakultě v rámci programu Erasmus/
Socrates. Využili jsme této příležitosti a požádali ho o přednášku. 
Vyhověl nám a 16. listopadu přednášel na téma „Čeština versus 
němčina a polština v dějinách společenské komunikace ve Slezsku 
(do roku 1800)“.
 Z domácích vysokých škol nás navštívil jeden z našich před-
ních lingvistů prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. Jeho odborným 
zájmem je dialektologie, zejména pak onomastika. Dlouhá léta 
působil v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český ČSAV 
v Brně, v devadesátých letech přešel na Pedagogickou fakultu 
Masarykovy univerzity v Brně, stal se vedoucím katedry českého 
jazyka, později proděkanem, nyní je členem katedry českého jazy-
ka. Téma jeho přednášky, konané 1. listopadu, bylo „Dialekt jako 
detektivka (o jazyku Ostravaka Ostravského)“. Dne 29. listopadu 
přijala naše pozvání doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc., která 
působí na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty 
Technické univerzity v Liberci a na katedře slavistiky Fakulty hu-
manitních věd Katolické univerzity Petera Pazmánye v Budapešti. 

O ostravské pobočce
Jazykovědného sdružení AV ČR



Uzávěrka dalšího čísla je v pátek 2. února 2007 do 10.00 hod.
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Svou přednášku nazvala „Implikatura a interpretace výpovědi“. 
Z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR 
v Brně přednášela 8. listopadu dlouholetá členka tohoto oddělení 
PhDr. Stanislava Kloferová, CSc., na téma „Český jazykový atlas 
a čeština“.
 V pobočce přednášeli též naši členové. 3. května prof. PhDr. Ji-
ří Damborský, DrSc., emeritní profesor Ostravské univerzity, před-
ní lingvista — polonista; zvolil si téma „K teorii kalku-II“, které 
navazovalo na jeho dřívější přednášku vztahující se též k teorii 
kalku. Dlouholetá kolegyně, nyní vedoucí katedry českého jazyka 
Filozofické fakulty PhDr. Eva Jandová, Ph.D., měla 8. března 
přednášku na téma „Způsoby zahajování konverzace na chatu“. 
Poslední přednášku s názvem „Některá jazyková specifika ko-
munikace na chatu“ měla 6. prosince PhDr. Diana Svobodová, 
Ph.D., členka katedry českého jazyka a literatury s didaktikou 
Pedagogické fakulty.
 Členy naší ostravské pobočky jsou všichni členové katedry 
českého jazyka Filozofické fakulty, většina členů katedry české-
ho jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty a někteří 
z katedry slavistiky Filozofické fakulty. Spolupráce mezi katedrami 
českého jazyka je velmi dobrá, projevuje se zejména při zajiš�ová-
ní jednotlivých přednášejících. Při této příležitosti nemohu nepo-
znamenat i jistou spoluúčast pobočky při návštěvě prof. Radovana 

Lukavského dne 10. května.
 Na jaře proběhly v souladu s Jazykovědným sdružením Čes-
ké republiky též volby v naší pobočce, které organizačně vel-
mi dobře připravila tehdejší jednatelka pobočky doc. PhDr. Eva 
Höflerová, Ph.D. Jejich výsledkem je současný výbor ve složení: 
doc. PhDr. Naděžda Bayerová, CSc., předsedkyně, PhDr. Marcela 
Grygerková, Ph.D., hospodářka a PhDr. Diana Svobodová, Ph.D., 
jednatelka.
 Je potěšitelné, že naše pobočka „žije“. Od jejího vzniku v roce 
1964 nebyla její činnost nikdy přerušena. Vznikla totiž v době, kdy 
akademičtí funkcionáři tehdejšího Pedagogického institutu (poz-
dější Pedagogické fakulty) vynakládali značné úsilí, aby odbornou, 
pedagogickou a veřejnou činností dokázali příslušným ostravským 
institucím, jakož i ostravské veřejnosti, že Ostrava vysokou školu 
se společenským a přírodovědným zaměřením opravdu potřebuje. 
K jistému zviditelnění činnosti nové vysoké školy zčásti přispěl 
i vznik uvedené pobočky.
 Jsem členkou naší pobočky od jejího vzniku. Za tu dlouhou 
dobu jsem tedy měla příležitost poznat řadu předních lingvistů. 
Myslím si, že činností pobočky plníme odkaz těch, kteří jí zaklá-
dali, především prof. PhDr. Aloise Knopa, CSc., jejího prvního 
předsedy. DOC. PHDR. NADĚŽDA BAYEROVÁ, CSC.

PŘEDSEDKYNĚ POBOČKY



Do konce ledna 2007 jsou v prostorách II. patra Krajského úřadu v Ostravě k vidění studentské práce
ateliéru kresby Institutu pro umělecká studia — výtvarná umění Ostravské univerzity. Kurátory výstavy
jsou Mgr. Irena Křížková a doc. Eduard Halberštát.


