
MEDICI NA OU JIŽ V ROCE 2010! 
Dokument o vniku lékařské fakulty 
(LF) na Ostravské univerzitě v Ostravě 
(OU) čítající 800 stran budou několik 
měsíců posuzovat příslušná minis-
terstva, pak jej obdrží akreditační 
komise. Posoudí, zda se v Ostravě 
budou moci studenti hlásit na obor 
všeobecné lékařství už od akademic-
kého roku 2010/11. LF vznikne na 
stávající Fakultě zdravotnických stu-
dií OU. Ta by se později na lékař 
skou měla přejmenovat a nabízet 

i studium dalších oborů. Na její rozjezd potřebuje OU nejméně 70 milionů korun. O část peněz žádá 
z evropských fondů, vznik lékařské fakulty však podporují i město a kraj. Sídlit bude LF zřejmě v bývalém 
porodnicko-gynekologickém pavilónu nemocnice v Ostravě-Zábřehu, jehož přestavba by měla stát 
přibližně půl miliardy korun. OU tu má celou řadu pozemků a budov zapůjčených od města do roku 
2019, o dalších budovách město jedná. Základnou pro vzdělávání studentů a pro praxi podle studijních 
programů univerzity budou kliniky, ústavy a oddělení FNO. Z průzkumu vyplynulo, že se vznikem 
lékařské fakulty souhlasí zhruba třiadevadesát procent oslovených obyvatel Ostravy a studentů středních 
škol. V České republice je zatím celkem sedm lékařských fakult, které jsou součástí tří univerzit a nachází se 
v pěti různých městech. (krác., ČRo-Ostrava, 20. 5. 2009; Havířovský deník, 21. 5. 2009, M. Chlebounová; 
MF Dnes, I. Lesková; Právo, R. Kijonka; novinky.cz, 29. 5. 2009, mnu; Haló noviny, 30. 5. 2009, ca)
http://fzs.osu.cz/                                                                                                                          -han-

E L E K T R O N I C K Ý  M Ě S Í Č N Í K  O S T R A V S K É  U N I V E R Z I T Y  V  O S T R A V Ě  R O Č N Í K  3  Č Í S L O  5  K V Ě T E N  2 0 0 9

»»

BINÁRNÍ RELACE NEBO SLOVNÍK? První svého 
druhu vydaný v ČR je nový Česko-polský frazeolo-
gický slovník. Bezmála 6 500 frazeologických jedno-
tek – ustálených přirovnání, rčení, charakteristik, 
pořekadel, průpovídek, přísloví i obrazných pranos-
tik a jejich polských ekvivalentů najdete v tomto 
unikátním slovníku autorů z Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě (OU). Děkanka doc. Eva 
Mrhačová a prof. Mieczysław Balowski z katedry sla-
vistiky pracovali na slovníku šest let. „Frazeologie, 
to je koření každého jazyka … Slovník bude dobrou 
a zajímavou pomůckou nejen pro studenty polonistiky 
na Filozofické fakultě OU, ale i pro širokou veřejnost tohoto příhraničního regionu,“ uvedla děkanka 
Mrhačová. O tom, že exaktní věda a lingvistika mají leccos společného přesvědčil přítomné rektor OU, 
ale též matematik, prof. Jiří Močkoř při slavnostním křtu tohoto díla 6. května 2009 v Domě knihy Librex. 
Na příkladech různých matematických pojmů a funkcí přítomným názorně demonstroval, jak skvěle 
se dají aplikovat i na frazeologii, takže z matematického hlediska se právě vydaný frazeologický slovník 
dá podle něj charakterizovat jako binární relace.  http://ff.osu.cz/      
(krác., MS Deník, 7. 5.2009, map; Horizont, 2. 6. 2009, Kultura)                                           -jab, hak-  

Budova současné Fakulty zdravotnických studií OU.           Foto: F. Řezníček

Rektor OU Jiří Močkoř křtí slovník.      Foto: H. Kunzová 
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UKRADNI JÍ MOBIL! 
Takto nabádali policisté 
z oddílu prevence a do-
hledu Městské policie 
Ostrava v půli května 
v budově Remarkonu 
mládež z dětských domo-
vů a výchovných ústavů. 
V této modelové situaci 
chtěli mládež naučit, jak 
se chovat, bude-li svědky 

nebo dokonce oběťmi trestného činu. Přesvědčit ji k sehrání scénky nebylo snadné, ale nakonec se to 
policistům Monice Kološové a Marcele Váchové povedlo. Aktéři byli velmi rychlí. Horší to už bylo s jejich 
vědomostmi o tom, co mají po takové akci udělat. Policisté jim trpělivě vysvětlovali, jak se zachovat 
a proč. Upozornili je i na možné dopady a následky jejich chování. Přítomní mladí lidé je po počátečním 
respektu k uniformě zasypali celou řadou otázek. Nejen z oblasti řešení trestných činů a přestupků, 
ale i z běžného života policie samotné. Policisté mládeži k její nemalé radosti také umožnili seznámit 
se s jejich vybavením, které nosí stále u sebe, pochopitelně kromě zbraní. Celá akce byla velmi zajímavá 
a nesporně splnila cíl organizátorů: prevenci patologických jevů. Proběhla v rámci projektu OP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života“, 
jehož realizátorem je Ostravská univerzita v Ostravě 
a je financován mj. z prostředků Evropské unie.
http://projekty.osu.cz/domovy/                         -elli-

  

Letos poprvé se v Ostravě domluvili šéfové muzeí a galerií a společ-
ně 15. května 2009 uspořádali Muzejní noc. Nový festival nabídl 
v pestrém programu plném koncertů, filmových projekcí, tanečních 
vystoupení a výstav na osmi místech v Ostravě celou řadu akcí zdarma. 
Například ateliér Pavla Nogy a Ondřeje Chorého z Fakulty umění 
Ostravské univerzity v Ostravě připravil v galerii na Sokolské výstavu 
pod názvem Bod G. Doplnil ji multimediální večer, který připravili 
grafici a hudebníci fakulty. Podle organizátorů je první ročník ještě 
poměrně chudý oproti tomu, jak by měly ostravské muzejní noci 
vypadat v budoucnu. Také slíbili, že se do příštího roku pokusí 
zprovoznit webové stránky speciálně pro tuto akci. Muzejní noc 
pořádají kulturní instituce v mnoha velkých evropských městech.  
(krác., severnimorava.regiony24.cz, 13. 5. 2009, Mediafax; MF Dnes, 
15. 5. 2009, I. Jalůvková) http://fu.osu.cz/                                -jen-
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Mládež setkání s policisty zaujalo.                                                                   Fota: -elli-

Z Muzejní noci v galerii Sokolská 26: 
v průběhu večera zahráli studenti 
hudebních oborů Fakulty umění OU, 
studenti ostravské konzervatoře 
i cikánská kapela. Výstavu zahájil 
starosta městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz M. Svozil.
Fota: Š. Kociánová a P. Noga

BOD G: VÝSTAVA ATELIÉRU GRAFICKÉHO DESIGNU PAVLA NOGY A ONDŘEJE CHORÉHO
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TOTALITNÍ KŘÍDLATKA CHRÁNÍ ZRAK Barbora Hrvolová 
je dvaadvacetiletou absolventkou experimentální biologie 
na katedře fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské uni-
verzity v Ostravě (PřF OU). Vzbudila velký zájem médií 
svým objevem, že plevelnatá rostlina křídlatka, jejíž likvi-
dace stojí miliony korun, může sloužit k prevenci nemocí 
očí. „Je velkým zdrojem luteinu a zeaxantinu, to jsou anti-
oxidanty. Rostlina by se tak dala využít ve zdravotnictví 
i potravinářství, případně kosmetice,“ uvedla Hrvolová. 
Ochránci přírody nazývají křídlatku totalitní rostlinou, 
protože tam, kde roste, neroste nic jiného. Tato rostlina je 
objemná a velmi lehká, náklady na její přepravu by proto 
podle ochránců byly značné a výroba by se nemohla 
vyplatit. Navíc by neřešila problém s likvidací této agresivní 
rostliny ohrožující ekosystémy kolem našich řek. Vedoucí 
výzkumu, pedagog z PřF OU J. Kalina je však přesvědčen, 
že dosavadní vysoká cena antioxidantů přiměje některé 
firmy k rozhodnutí investovat do jejich získávání z křídlatky. 
Antioxidanty totiž nejen prodlužují trvanlivost potravin, 
ale mají i příznivé účinky na lidské zdraví. Například snižují 
riziko vzniku řady závažných onemocnění.  
(krác., MF Dnes, 3. 6. 2009, I. Lesková)      http://prf.osu.cz/
                                                                              -new-

STATISTIK EZOPEM  Ze šedého světa čísel a analýz unikl do barevného děje pohádkových příběhů 
doktorand katedry psychologie a sociální práce, statistik Karel Pavlica knižní prvotinou Povídání vlčí 
mámy, která byla pokřtěna 3. června 2009 v Domě knihy Librex. Kateřina Huberová a Miss Europe 
Monika Žídková, moderátorky Dobrého rána České televize Ostrava a zároveň kmotry Pavlicovy  
prvotiny, vysoce ocenily spojení veselých, barevných obrázků a chytrého textu. Dvanáct příběhů, jejímiž 
aktéry jsou zvířátka s lidskými vlastnostmi, vypráví o hledání a nacházení štěstí, o strachu, kamarádství, 
moudrosti, lásce, respektu k přírodě, o radosti z vlastní jedinečnosti a o mnoha dalších věcech. Krásné 
bajky nabízejí nejen dětem, ale i dospělým způsob jak objevovat krásy života, jak se z něj co nejvíce 
radovat, jak dělat radost druhým a svou osobitostí pohladí nejen na duši, ale i na srdci. 
http://ff.osu.cz/                                                                                                                              -jab-
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Plevelnatá křídlatka.                     Fota: M. Hroneš

Karel Pavlica, Kateřina Hubertová a Miss Europe Monika Žídková.                                                 Foto: K. Pavlica, archiv



NOVINKA: MODELUJTE VE FRANCII! Nově mají zájemci 
o magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Ostravské 
univerzity v Ostravě možnost studovat i na francouzské 
Univerzitě v Maine. Umožňuje jim to studijní obor Computer 
Modelling in Physics and Mechanics, který je tzv. double-
degree programem. Vyškolí studenty v oblasti modelování 
fyzikálních projektů za využití výpočetní techniky. Důraz 
klade na dvojjazyčné prostředí – své znalosti budou později 
schopni uplatnit jak v češtině, tak v angličtině. Povinné 
předměty oboru se budou vyučovat paralelně na obou ško-
lách, student si sám zvolí místo výuky. Naopak kurzy povinně 
volitelné budou na každé univerzitě odlišné – studenti si 
zapíší podle své specializace a absolvují je nejčastěji v rámci výměnného pobytu. (1. 4. 2009, ČRo – 
praha.cz, Host do domu; 2. 12. 2008, ct24.cz) http://prf.osu.cz/                                                  -ost-

NEVIDÍ, ALE UMÍ TOHO MOC  Pavla Čichoňová z Ostravy krátce po 
narození přišla o zrak. Přesto absolvovala základní i střední školu pro 
zdravé děti. Studuje konzervatoř a právnickou fakultu v Brně. A na 
podzim začne studovat také zpěv na Ostravské univerzitě v Ostravě. 
Podle věhlasné operní pěvkyně Evy Dřízgové-Jirušové, která již po čtyři 
roky rozvíjí Pavlin talent, se dá studium zpěvu a práv krásně zkloubit. 
V budoucnu by nevidomá Pavla Čichoňová ráda dělala právo, ale 
Dřízgová je přesvědčená, že místo její žačky by mohlo být na koncert-
ních pódiích. I svého vodícího psa Pavla vycvičila tak dokonale, že 
získala mistrovský titul. Velkým Pavliným pomocníkem je počítač 
s dalovským displejem (převádí text do Braillova písma). Text čte buďto 
prsty anebo jej poslouchá v mluvené řeči. (krác., ČT 1, 2. 5. 2009, 
S. Kleková) http://fu.osu.cz/                                                          -nar-

MNIŠI ROZMETALI MANDALU 
Nahlédnout do tajemného světa 
buddhistických mnichů mohli po 
několik květnových dní návštěvníci 
galerie Student Ostravské univer-
zity v Ostravě. Mniši z tibetského 
kláštera Lhodak Gaden Dhonnyiling 
do Ostravy zamířili v rámci turné 
Evropou, během kterého předsta-
vují buddhistickou kulturu a získá-
vají peníze na obnovu lhodacké 
klášterní univerzity. Před velkým 

obrazem paláce Potaly a fotografií Jeho Svatosti dalajlamy pozorným sypáním barevných přírodních 
písků vytvářeli mandalu. S přesností získanou mnoha lety praxe a duchovních cvičení vysypávali zrníč-
kem po zrníčku jednotlivé obrazce buddhistického chrámu a jeho okolí. Pod jejich rukama postupně 
vznikala i nádherná vyobrazení květů, nekonečných uzlů, dordží a dalších buddhistických symbolů. 
Nejsilnější dojem v přítomných zanechala každodenní modlitba mnichů. Velkému zájmu se těšil závě-
rečný rituál rozmetání mandaly, kterým se mniši s Ostravou rozloučili. Konečné vsypání písku do řeky 
Ostravice symbolizovalo pomíjivost všech pozemských jevů a přenesení energie mandaly do širokého 
okolí. http://fu.osu.cz/ (krác., MF Dnes. 13. 5. 2009, ama; denik.cz, 13. 5. 2009)                           -bol-
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Ilustrační foto.                         Foto: -lakave.info.cz-
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Pavla Čichoňová.
Foto: -muzickaskola-

Fota: P. Ďásek



OSTRAVSKÉ MENHIRY  V galerii Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity v Ostravě můžete zhlédnout obří, převážně černobílé 
fotografie ostravských šachet, hald a kališť s příznačným názvem 
„Ostravské menhiry“ významného fotografa Vojtěchy Bartka. 
Na všech záběrech, připomínajících spíše měsíční či sopečné kra-
jiny než zákoutí modré planety jsou invenčně využity působivé 
prostorové konfrontace popředí, tvořené popraskanou půdou, 
kališti, zbytky stromů a trávy či dřevěnými můstky a pozadí, 
v němž často dominují tvarově motivy kupolovitých hald, továrních 
komínů, ale také sloupů vysokého napětí či potrubí. Vystavené 
fotografie pochází ze 70. a 80. let 20. století. Jsou kromě své 
nesporné umělecké hodnoty také cenným historickým materiálem, 
protože většina zachycených objektů již dnes neexistuje. 
http://ff.osu.cz/                                                       Jana Bolková

FAMÓZNÍ VÝHLEDY A VÝTEČNÁ KUCHYNĚ  Letošní Sportovní den 
Ostravské univerzity v Ostravě (OU) na hřebeni Javorníků nabízel růz-
norodou paletu pohybových aktivit. K těm nejvyhledávanějším patřila 
túra po hřebeni Javorníků. Z turistického centra Kasárna se vesměs 
dámské osazenstvo univerzity vedené průvodci – studenty rekreologie 
vydalo na výšlap po jedné z nejkrásnějších evropských hřebenovek. 
Sedlo Gežov, památník partyzánských bojů na Stratenci a Malý Javorník, 
nejvyšší vrchol české strany Javorníků, to byly jednotlivé zastávky na 
jejich turistické trase. Famózní výhledy, probouzející se jarní příroda, 
zdravé smrčiny střídající se s pralesovitými bučinami a zelenajícími se 
lukami – to vše dokreslovalo skvělou atmosféru Sportovního dne OU v Javornících. Výtečná domácí 
kuchyně a příjemné posezení ve stylové horské chatě Kohútka v samotném srdci Javorníků byla 
všem zaslouženou odměnou za vynaložené úsilí. Zvládnout s plnými žaludky ostré klesání do Vranče 
v závěru celodenního putování sice nebylo snadné, ale zdatní pracovníci OU si s ním poradili. 
http://osu.cz/                                                                                                                            -jab-

LAPČÍKOVÁ TO S CIMBÁLEM UMÍ  Vzácným hostem křtu 16. čísla sborníku 
Historie/Historica, věnovaného prof. Nině Pavelčíkové, vedoucí katedry histo-
rie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, byla přední česká cim-
balistka Zuzana Lapčíková. Tato mladá umělkyně už několik let úspěšně boří 
mýty, že dobrým cimbalistou může být jen muž. Virtuózně ovládá nejen cim-
bál, ale je i skvělou zpěvačkou, uznávanou skladatelkou a pedagožkou. Její 
hlavní doménou je sice folklór, ale věnuje se v podstatě všem žánrům – od 
klasiky až po jazz. Právě zakončila práci na oratoriu na texty J. A. Komenského 
„Orbis pictus“, jejíž světová premiéra proběhne 22. června 2009 ve Zlíně.

Lapčíková nejenže svým skvělým interpretačním uměním obohatila slavnostní odpoledne, ale přítomní 
se dozvěděli též mnohé z historie tohoto nástroje, pocházejícího Z Persie, který v současné době zažívá 
obrovský boom. http://ff.osu.cz/                                                                                               -bol-

INFO<U>, newsletter, elektronický měsíčník Ostravské univerzity v Ostravě, č. 5/2009 vyšlo 18. 6. 2009. 
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 posílejte na e-mail: 
newsletter@osu.cz. Uzávěrka čísla 6/2009 INFO<U>, je v úterý 30. června 2009. Děkujeme vám. Tvůrčí 
tým newsletteru. Za obsah zaslaných příspěvků odpovídá autor. Archiv všech čísel na http://www.osu.
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Ostravské šachty, holdy a kaliště v galerii 
FF OU.                                  Foto: T. Rucki


