
BEZ DOBRÝCH UČITELŮ BY NEBYLI DOBŘÍ ŽÁCI 55. výročí vysokoškolského vzdělávání si připo-
mněli učitelé severní Moravy a Slezska 23. a 24. října 2008 zásluhou Pedagogické fakulty (PdF) 
Ostravské univerzity v Ostravě (OU). Na slavnosti promluvil i rektor univerzity J. Močkoř a děkan PdF 
OU J. Malach. Nabité aule OU byl promítnut film o vzniku, vývoji a současnosti PdF. Byl pokřtěn 
sborník vydaný k jubileu a vyhlášena soutěž o Cenu profesora Uhra. Slavnost sledovali všichni děkani 
PdF, jejichž portréty v nadživotní velikosti byly dočasně instalovány na malířských stojanech přímo 
v aule, aby se později staly součástí stálé expozice fakulty. „Když jsem přijímal pozvání pana děkana 
na tuto slavnost, zvažoval jsem, zda by to nemělo být obráceně. Zda bych spíš já neměl pozvat pana 
děkana, když naše Ostravská univerzita vznikla z Pedagogické fakulty…,“ řekl v úvodu rektor 
Močkoř. Děkan Malach uvedl: „Všem studentům naší fakulty přeji, aby měli náročné a spravedlivé 
učitele. Jejich učitelům, aby měli zvídavé, po poznání toužící studenty.“ Protože, jak řekl jeden 
z pamětníků, bez dobrých učitelů by nebyli dobří žáci. (Mezi 2000 každoročních absolventů PdF, 
najdete řadu známých osobností, např. bývalého mluvčího a současného poradce prezidenta repub-
liky L. Špačka, někdejšího zpravodaje CNN, nyní reportéra ČT T. Etzlera a Miss Europe 2005 
M. Žídkovou.)  http://pdf.osu.cz/                                                                                              -hak- 

MALACH ZNOVU DĚKANEM  Dosavadní děkan Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě Josef Malach byl 13. října 2008 v opa-
kované volbě akademickým senátem fakulty znovu zvolen děkanem, 
když z celkem 16 možných obdržel 12 hlasů senátorů. 
http://pdf.osu.cz                                                      Text a foto: -apdf- 
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Nahoře vlevo: galerie děkanů PdF,
nahoře uprostřed: rektor OU J. Močkoř,
nahoře vpravo: děkan PdF J. Malach 
křtí spolu se S. Urbanovou a V. Krejčím 
výroční sborník.
Vlevo: O hudební doprovod se posta-
rali posluchači Fakulty umění,
vpravo J. Svoboda.              Fota: -jur-



ŽASNĚTE! NOVÉ TALÁRY A INSIGNIE UMĚLCŮ!  Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě ve 
spolupráci s Ostravským muzeem zahájila 4. listopadu 2008 (potrvá do 30. listopadu 2008) v budově 
muzea na Masarykově náměstí v Ostravě výstavu pod názvem Insignie Fakulty umění. Jedinečné 
insignie a taláry navrhl a realizoval M. Kotrba. Talár děkana je celkově proveden v pravoúhlých 
liniích demonstrujících rovnováhu a bezpečí. Insignie znázorňující rozpaženého bojovníka má vyja-
dřovat sílu, moc, ale také radost. Dekorace talárů a insignií proděkanů jsou hravější  a ilustrativněj-
ší. Ramena jsou oblá, klobouky nižší a opačně posazeny. Klasická kombinace černé a bílé (doplněná 
v detailech modrou a zelenou) má být odrazem důstojnosti a monumentality. Talár pedela ostře 
kontrastuje s taláry hlavních představených. Působí jednoznačně pozitivně, čímž záměrně přitahuje 
pozornost diváka k jím drženému žezlu, na které student skládá slib. Řada talárů pro uměleckou 
radu je svým provedením absolutně monochromní. Taláry v modrošedém tónu jsou na prsou zdo-
beny třemi odlišnými geometrickými motivy. 
Všechny použité výtvarné prostředky mají za 
úkol podtrhnout důstojnost ceremoniálů a jasně 
vymezit hierarchii celého představenstva školy. 
http://fu.osu.cz                                             -maj-

     

MIMOŘÁDNÁ VÝSTAVA NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ (FF) Letos slaví česká věda a kultura 50. výročí 
založení Českého egyptologického ústavu FF Univerzity Karlovy. Ústavu, který za dobu své existence 
dosáhl takových archeologických úspěchů, že dnes patří k nejvýznamnějším badatelským centrům 
na světě. K tomuto výročí byly letos uspořádány dvě výstavy – první v Káhiře, kterou zaštítil a zahá-
jil prezident republiky V. Klaus, a druhá v Lichtenštejnském paláci v Praze pod záštitou premiéra 
a vlády ČR. „Významnou část této výstavy se nám podařilo smluvně zapůjčit, převézt a instalovat na 
Filozofické fakultě Ostravské univerzity,“ uvedla děkanka fakulty E. Mrhačová „Dne pátého 
listopadu ji zahájil egyptolog světového jména M. Verner, dlouholetý ředitel Českého egyptologic-
kého ústavu. Výstavu, která je etablována před velkou posluchárnou Filozofické fakulty E 304, si 
můžete prohlédnout do 10. prosince,“ dodala Mrhačová. http://ff.osu.cz                                   -emr-

HILSKÝ: VÁŠ POTLESK POSÍLÁM DO STRATFORDU! Filozofická fakulta 
Ostravské univerzity v Ostravě 22. října 2008 popáté hostila nejslavnější-
ho současného českého shakespearologa a jediného Čecha, který přeložil 
kompletní Shakespearovo dílo, M. Hilského. Profesor Univerzity Karlovy, 
anglista, překladatel, esejista a čestný člen Řádu Britského impéria, dokázal 
nadchnout publikum poutavým výkladem díla nejslavnějšího dramatika his-
torie. Tentokrát si zvolil Shakespearovy hry historické, s výjimkou Richarda III. 
veřejnosti méně známé. Přednášku pojmenoval Kolotoč anglických králů. 
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„Těch her je celkem deset. Dvě z nich, Král Jan a Jindřich VIII. zůstávají trochu stranou. Zbylých osm 
tvoří dvě tetralogie. Shakespeare vytvořil cosi jako divadelní seriál, jako by objevil tajemství televiz-
ního seriálu současnosti,“ vyprávěl M. Hilský. „Váš potlesk posílám do Stratfordu,“ řekl pak publiku 
Hilský se skromným úsměvem v závěru. (upr. a krác., MFDnes – Moravskoslezský kraj.cz, 23.10. 2008)
http://ff.osu.cz

FSS: JSTE PO MRTVICI? PŘIJĎTE!  Katedra rehabilitace Fakulty zdravotnických studií Ostravské 
univerzity v Ostravě zřídila pro pacienty po mozkové mrtvici klubové centrum. Pro nemocné, které 
postihla mozková příhoda, je totiž důležité, aby se po vyléčení akutního stavu co nejrychleji dostali 
na rehabilitaci. „V centru budou pracovat profesionální fyzioterapeuti i studenti. Nemocní budou 
mít k dispozici nejen rehabilitaci, ale také poradnu, vzdělávací a volnočasové aktivity, socioterapeutic-
ké činnosti, jako jsou například nácvik jemné motoriky, arteterapie, trénink paměti a koncentrace 
i fyzioterapie,“ uvedl mluvčí fakulty Š. Neuwirth. (upr., Moravskoslezský deník, mch, 7.10. 2008) 
http://fss.osu.cz

2010: MEDICÍNA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ  Deset milionů korun potřebuje Ostravská univer-
zita na přípravu nové fakulty pro příští rok. Měla by vychovávat budoucí lékaře. Pomoc univerzitě 
už přislíbilo město. Další peníze chce škola získat z fondů EU. Přípravný tým nakoupil pro novou 
lékařskou fakultu první část přístrojů a sestavil celý studijní program. Škole se už také podařilo 
domluvit na výuce s většinou pedagogů. Zájem mají dokonce i odborníci z Polska a Slovenska. 
Příští rok předá Ostravská univerzita akreditační komisi Ministerstva školství žádost o schválení 
nového oboru. Tím je všeobecné lékařství. Vznik lékařské fakulty očekává také Fakultní nemocnice. 
Ta zajistí výuku klinických oborů. Rektor Ostravské univerzity předpokládá, že lékařská fakulta 
přijme první studenty v září roku 2010. (krác. ČT Ostrava, D. Fanfulíková, 23.10. 2008)

TURÍN: KDO DĚLÁ DOBROU CHEMII, NESMĚL CHYBĚT!  Více než 
2500 zástupců prakticky všech významných evropských a světových 
chemických pracovišť, včetně katedry chemie Přírodovědecké fakul-
ty Ostravské univerzity v Ostravě, se sjelo 16.-20. září 2008 
do italského Turína na největší evropskou chemickou konferenci – 
2nd EuChemS Chemistry Congress. Mimořádnou vědeckou úroveň 
podtrhovala také účast čtyř nositelů Nobelovy ceny. Katedru chemie 
PřF reprezentoval na této konferenci V. Slovák s příspěvkem „Effect 
of heavy metals on low-temperature oxidation of coal“, který 
reprezentoval dlouhodobé odborné zaměření našeho pracoviště. 
„Zajímavým současným trendem v oblasti organické syntézy se uka-
zuje tzv. click-chemistry – nový filozofický přístup k syntéze látek 
požadovaných vlastností inspirovaný přírodou, která dokáže z něko-
lika základních kamenů pomocí energeticky nenáročných reakcí 
nasyntetizovat látky s obrovskými funkčními rozdíly,“ řekl Slovák.
http://prf.osu.cz                                                       Text a foto: -prfa- 
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Vlevo: R. H. Grubbs (nositel Nobelovy ceny za chemii 2005) a V. Slovák.                                                        
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PŘIHLASTE SE DO PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE!  Katedry anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, 
romanistiky a slavistiky vyhlásily pro akademický rok 2008/2009 IV. ročník překladatelské soutěže na 
Filozofické fakultě OU. Je určena studentům všech filozofických a pedagogických fakult České 
a Slovenské republiky, anonymně a ve dvou kategoriích. Překladu neliterárního textu a překladu 
textu literárního. Soutěžící překládají texty podle vlastního výběru do svého mateřského jazyka 
(češtiny nebo slovenštiny) z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, italštiny, 
ruštiny a polštiny. K překladům z jiných jazyků musí doložit stručný odborný posudek specialisty na 
příslušný jazyk. Termín odevzdání překladů je 31. leden 2009. Soutěž uzavře v březnu 2009 slavnostní 
Den s překladem, jehož součástí bude předání čestných uznání nejúspěšnějším soutěžícím a před-
nášky translatologů i překladatelů a překladatelské dílny na jazykových katedrách. Texty přednášek, 
seznamy účastníků soutěže, nositelů čestných uznání a ukázky z nejlepších překladů budou publi-
kovány ve sborníku Translatologica Ostraviensia.   http://ff.osu.cz                                -new-

PLECHOVÁ KRÁSA PŘED RADNICÍ  Pozoruhodné akce SMALT ART VÍTKOVICE 2008, jejíž velkoformá-
tové smalty vám jistě neunikly na Prokešově náměstí v Ostravě, se účastní i mladý grafik Marek Sibinský, 
současný proděkan Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě. Sibinský se ve své tvorbě zabývá gra-
fikou, malbou a experimentálními přístupy v grafice. „S technologií smaltu jsem dosud neměl žád-
nou zkušenost, tudíž SMALTART VÍTKOVICE 2008 byl mou první příležitostí pro realizaci vlastního 
projektu touto technikou. Lákavý byl pro mě nejen samotný proces smaltu, ale také industriální 
prostředí, ve kterém jsem měl možnost pracovat,“ uvedl Sibinský. Symbolika umění a kovu nabízí 
novou formu propagace Ostravy a regionu i jeho zviditelnění v mezinárodním měřítku. (Menší formáty 
jsou k vidění ve výstavní síni ve čtvrtém patře ostravské Nové radnice.)   http://fu.osu.cz          -new-

UHLÍ: 25th INTERNATIONAL PITTSBURGH COAL CONFERENCE  Ve dnech 29. září – 2. října 2008 
se konala v Pittsburghu významná „uhelná“ konference. Jasně potvrdila klíčovou úlohu uhlí jako 
fosilního paliva, jehož zásoby jsou jednoznačně největší v porovnání s ropou a zemním plynem.  
Přednášky a postery obsáhly prakticky celou šíři uhelné vědy, od těžby a úpravu, přes spalování, zply-
ňování, syntézu kapalných paliv, až k výrobě vodíku. Řada příspěvků se zabývala ekologickými 
aspekty, především s ohledem na produkci CO2, mezi nové perspektivní trendy patří tzv. „Chemical 
looping“. Českou republiku reprezentovali zástupci  katedry chemie Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě (PřF OU), VŠB-TU a Výzkumného ústavu hnědouhelného. Zástupci PřF 
OU – B. Taraba přednesl svou přednášku „Temperature dependence of lead (II) adsorption from 
aqueous solutions on subbituminous coal“ a R. Maršálek pak „The oxygen and its influence on coal 
surface“.  http://prf.osu.cz                                                                                                   -slo,mar-

ADASH NA SVATOVÁCLAVSKÉM FESTIVALU   Novou koncertní sezónu v Krnově zahájilo 21. října 
2008 vystoupení dívčího pěveckého sbor Adash a klezmerové skupiny Naches. Koncert byl součástí 
prestižního Svatováclavského festivalu, slavícího letos už páté výročí. Zazněly v něm hebrejské a jidiš 
písně doprovázené průvodním slovem uměleckého vedoucího T. Novotného. Název Adash je zkrat-
kou tří hebrejských slov: Ivrit derech shirim – hebrejština cestou písní. Adash má své počátky v kurzu 
hebrejštiny s tímto názvem, který na Ostravské univerzitě vyučuje T. Novotný. Jsou to právě písně 
a zpěv, které zde využívá jako prostředek k výuce hebrejského jazyka. Sbor má na kontě několik 
vydaných alb a více než stovku koncertů nejen doma a v Evropě, ale i v USA. Jeho repertoár čítá 
téměř stovku písní v hebrejštině, jidiš a jazyku ládin. Krnovští posluchači si navíc vyslechli také 
klezmer – židovskou hudbu poslechovou a taneční.   http://ff.osu.cz                                         -red-
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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ECSPRESS na téma Sociální profese pro sociální Evropu bilancování 
– současnost – perspektiva se za účasti akademiků i praktiků v sociální oblasti ze 14 evropských zemí 
a studentů Fakulty sociálních studií uskutečnila 3.-4. října 2008 v nové aule a konferenčním centru 
VŠB. Konferenci pořádala kancelář ECSPRESS při Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity 
v Ostravě ve spolupráci s mateřskou univerzitou. Na konferenci reflektovala skupina akademiků 
a praktiků vývoj v oblasti sociálních profesí, jež byly v posledním desetiletí ovlivněny Boloňským 
procesem, neoliberální politikou (dominující v sociální oblasti) profesionalizací a diferenciací. Na 
organizaci se podílely tři důležité organizace reprezentující sociální profese (ECSPRESS): Evropské 
centrum pro komunitní vzdělávání – ECCE, Evropská asociace škol sociální práce – EASSW a Evropská 
asociace center v sociálním vzdělávání – FESET. Seminář se držel třech stěžejních tématických pilířů 
(témata workshopů): Evropské dimenze rozvoje studijních plánů v sociálních profesích, dále Úlohy 
sociálních profesí v boji proti sociálnímu vyloučení a Sociální profese v měnícím se sociálně politickém 
kontextu v Evropě.   http://fss.osu.cz                                                                     Text a fota: -fssa-

SCHETTLER: GENERATIONS AT RISK Ústav ochrany veřejného zdraví Fakulty zdravotnických studií 
(FZS) Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s občanským sdružením Arnika pořádá ve středu 
26. listopadu 2008 od 13. do 14.30 hod. ve velké posluchárně FZS (v budově Ústavu ochrany veřejného 
zdraví, Syllabova 19, Ostrava) přednášku T. Schettlera o knize Generations at risk. Schettler je ředitelem 
pro vědu při SEHN – Science and Environmental Health Network v USA a uznávaným odborníkem 
v oblasti působení toxických látek na zdraví. Kromě knihy Generations at risk je spoluautorem knihy 
Toxic threats to child development, zabývající se vlivem některých látek na neurologický vývoj dítěte. 
Kniha Generations at risk dokládá, že působení některých toxických látek může mít dlouhodobě nega-
tivní efekt na schopnost reprodukce a vývoj organismu. Součástí přednášky bude diskuse s autorem 
a autogramiáda. Knihu T. Schettlera si můžete na místě také koupit. (160 Kč).  http://fzs.osu.cz    -nar-

ČASOPIS NOVÉ BŘEHY POTŘETÍ   Poslední říjnový den vyšlo již třetí číslo kulturního čtvrtletníku, 
na kterém se podílí studenti a pedagogové Ostravské univerzity v Ostravě, ale i jiných škol. Přestože 
je časopis soustředěn na Opavsko a Ostravsko, nemá v úmyslu se zde uzavírat, nepěstuje lokálpatrio-
tismus. Kdo má svůj region rád a váží si ho, nebojí se navazovat kontakty blízké i vzdálené v prostoru 
i čase, neboť ví, že pouze jejich prostřednictvím lze nezakrnět a také si vydobýt uznání. Nové číslo 
Nových břehů je důkazem, že jeho tvůrci si svých regionů váží. Zvou své čtenáře do expresionistic-
kého Rakouska a současného překladatelského Česka, ke vzpomínce na významnou osobnost zdej-
šího kraje, popovídat si s uměleckým kovářem, za současnou tvorbou, do jedné podivuhodné galerie, 
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na výlet do Irska, na Maltu i do Beskyd, na exkurzi do městských ulic za tamním streetartem, do kin 
za českým i zahraničními filmy a k poslechu české i zahraniční hudby. Nechybí samozřejmě ani tradiční 
Přístav pro zcela či relativně nová plavidla.   http://ff.osu.cz                                                          -jab-

STUDENTI UČITELSTVÍ: RÁDI BESEDUJEME S PRAKTIKY!  Zimní 
semestr 2008/2009 zahájila katedra chemie Přírodovědecké fakul-
ty (PřF) Ostravské univerzity v Ostravě společně s katedrou mate-
matiky PřF OU již druhou besedou studentů s učitelem z praxe. 
Tentokrát s R. Horákovou, zástupkyní ředitele a zároveň zkuše-
nou učitelkou Gymnázia M. Koperníka z Bílovce. Cílem besed je, 
aby studenti uměli získané teoretické poznatky nejen transfor-
movat do podoby přístupné chápání žáků základních a středních 
škol, ale aby porovnali své představy s každodenní realitou zku-
šených učitelů. Horáková studenty seznámila s právy a povin-
nostmi začínajících učitelů i vedení školy. Pozorně naslouchali 
potížím začínajících učitelů v praxi i  problémům odborným spja-
tým s výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Posluchači Horákovou zasypali řadou nejrůz-
nějších otázek. Beseda potvrdila, že akce tohoto typu jsou pro studenty učitelství zajímavé, proto 
budou pokračovat i v dalších semestrech. Ke studentům učitelství matematiky a chemie se snad brzy  
přidají také studenti ostatních kateder. http://prf.osu.cz                                                     -sol,kon-

CO JSOU HUMANITNÍ STUDIA?   Program Humanitních studií se na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity v Ostravě v prezenčním studiu dělí do pěti oborů: Historie, Latinský jazyk a kultura, 
Management v neziskovém sektoru, Základy společenských věd a obor nazvaný jako Společný základ 
dvouoborového Bc. studia. A co si představit například pod oborem Management v neziskovém sektoru? 
Nejlépe to napoví ilustrativní výčet několika povinných předmětů: jsou mezi nimi například Globální 
problémy lidstva, Individuální a skupinová komunikace, Právní rámec občanské společnosti, Negociace, 
mediace a řešení konfliktu, Public relations pro NNO a mnohé další. (upr. a krác., Vysoké školy.cz, 
L. Černá 12.10.2008)   http://ff.osu.cz

ŠNÉBERGROVA SKULPTURA V HAVÍŘOVSKÉM PARKU Město 
Havířov získalo do svých sbírek skulpturu studenta pátého ročníku 
Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě J. Šnébergra, vytvořenou 
na IV. ročníku Mezinárodního sochařského sympozia – Landek 2008, 
konaném nedávno v Ostravě. Umělecké dílo v hodnotě 250 tisíc 
korun bude trvale instalováno v Centrálním parku města. (upr., 
Noviny Region Havířovsko, 29.10. 2008)

NA NAŠICH KOLEJÍCH SE TOČIL FILM  Vysokoškolské koleje Ostravské univerzity v Ostravě proměnilo 
na filmové studio natáčení filmu Bez tváře Televizního studia Ostrava. V psychologickém příběhu 
milostného lichoběžníku mezi dvěma kamarády, kteří usilují o jedinou ženu, a americké lektorky, která 
se posléze připlete do osudového soukolí soucitné lásky, vášnivé nevěry i kruté pomsty hrají P. Lněnička, 
L. Zahradnická a M. Vladyka. Film se bude vysílat v příštím roce. (upr. Denik.cz, mch, 26.10. 2008) 
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Beseda s R. Horákovou na PřF OU. 
Foto: -sol-
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JAK ZAČÍNÁ MLADÝ SOCHAŘ?   V galerii Červený kostel v Hlučíně byla 21. října 2008 otevřena výstava 
Socha – Chaos děl čtyř letošních absolventů katedry sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity 
v Ostravě – M. Horákové, V. Plátkové, T. Ručkové a P. Mazače. Výstavu uvedla kunsthistorička Hana 
Vorlová. (upr. a krác., MFDnes, 21.10. 2008)

NAŠÍ SIDKOVÉ PODĚKOVAL NÁMĚSTEK PRIMÁTORA MĚSTA OSTRAVY  Bronzovou medailistku 
z letních paralympijských her v Pekingu, studentku třetího ročníku ruštiny ve sféře podnikání 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, lukostřelkyni Markétu Sidkovou přijal 22. října 
2008 náměstek primátora Lubomír Pospíšil. Jednadvacetileté dívce sport pomáhá vyrovnat se han-
dicapem. „Chodit jsem přestala z dosud neznámých příčin ve třinácti letech. Lékaři do dneška nepři-
šli na to, co se stalo,“ řekla vozíčkářka, která začala trénovat v roce 2002. Už o rok později jela na 
své první mistrovství světa v Madridu, kde vybojovala deváté místo. „Od té doby se účastním vrcholných 
sportovních podniků každoročně. V roce 2004 jsem skončila na paralympiádě v Aténách sedmá,“ 
dodala Sidková. Jak jsme již dříve psali, letos v Pekingu vybojovala třetí místo v soutěži družstev 
a v individuální soutěži obsadila čtrnácté místo. Ještě před koncem her ji zvolili na čtyřleté období 
do Rady sportovců, který je poradním orgánem Mezinárodního paralympijského výboru. 
(upr. a krác., Severní Morava-Regiony24.cz, 22.10. 2008)   http://ff.osu.cz

INFO<U>, newsletter, elektronický měsíčník Ostravské univerzity v Ostravě, č. 10/2008 vyšlo 14. 11. 2008. 
Newsletter zasíláme nejvýznamnějším osobnostem a institucím České republiky. Dejte jim vědět 
o tom, co právě děláte, co připravujete, o čem přemýšlíte. Pište, fotografujte, tvořte pro INFO<U>, 
newsletter. Vaše příspěvky o maximální délce 15 řádků, fotografie, pozvánky a jiné materiály posí-
lejte na e-mail: newsletter@osu.cz. Uzávěrka čísla 11/2008 INFO<U>, je v neděli 30. listopadu 2008. 
Děkujeme vám. Tvůrčí tým newsletteru. Archiv všech čísel na http://www.osu.cz/ 
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