
JAK BY MLUVIL TACITUS, KDYBY BYL NĚMEC  Již pátý ročník Dne s překladem, československé překladatelské 

soutěže oceněné cenou Label 2009, proběhl 16. března na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (FF OU). VŠ 

studenti z ČR a SR letos zaslali 114 překladů literárního a odborného textu, jejichž vyhodnocení se ujal tým peda-

gogů všech jazykových kateder FF OU. Letos soutěž nově obohatily překlady z norštiny, japonštiny a hebrejštiny. 

Ještě bude vydán sborník Translatologica Ostavensia s příspěvky soutěže, seznamem soutěžících a oceněných, 

ukázkami z překladů i fotografiemi. Na konferenci zaznělo mnoho zajímavých myšlenek o překladu a tlumočení 

z úst zkušených pedagogů. M. Jakovičová z Tlumočnického ústavu FF UK v Bratislavě řekla: „Tlumočený projev 

má být co nejpodobnější jazyku toho, koho překládá – ale jak se mu přiblížit? ... Transláty také musí mít v soudní 

praxi takovou úroveň, aby obstály i před cizími právníky.“ Doc. J. Pelán z Ústavu románských studií FF UK 

v Praze šel ještě dál, když řekl, že překladatel např. Tacita do němčiny musí: „Překládat tak, jak by mluvil Tacitus, 

kdyby byl Němec.“ Překládaný autor by se měl podle něj stát účastníkem aktuální situace. „Překladatel by se měl 

snažit přivést autora ke čtenáři,“ dodal Pelán.  http://ff.osu.cz/              Text a fota na této straně: Hana Jenčová
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„Překládat? To je slovo nepřesné. Ne, transplantovat, lépe transformovat – vzít tkáň a vložit ji do jiného organismu,“ zaznělo 
na zajímavém setkání příznivců dobrého překladu. Na fotografiích účastníci konference, děkanka FF E. Mrhačová předávající 
ocenění a doc. J. Josek z Ústavu translatologie FF UK v Praze.

 
 

Kateřina Vávrová, Ústav translatologie, Univerzita Karlova Praha, FF, francouzština, 4. ročník:
1.  Abych zjistila, nakolik je můj překlad populárně naučného textu o vnímání času dobrý.
2. V rámci ČR (pozn. a SR) mi soutěž připadala jako zajímavá akce. Škoda, že nemá větší propagaci. Translatologická
 oddělení by měla podle mého názoru víc spolupracovat.

Šárka Jakubová, FF Ostravské univerzity v Ostravě, ruština ve sféře podnikání, 2. ročník:
1. Chtěla bych se jednou překladatelství věnovat, a tak jsem chtěla vědět, nakolik můj překlad obstojí. Měli jsme to
 součástí zápočtu, nevadilo mi to, ale asi bych se do soutěže sama nepřihlásila.
2. Ověřila jsem si, že nějaké znalosti ještě mám. Myslím si, že studenti by se měli do soutěže více zapojovat – v rámci 
 ČR (a SR) je podle mne cca 144 účastníků soutěže málo.

Kristina Nováková, Univerzita K. Filozófa v Nitre, FF, translatológia, angličtina-ruština, 4. ročník:
1. Chtěla jsem znát nějaké vyjádření k mému překladu odborného článku z amerického časopisu Time o tom, jak byla 
 objevena struktura DNA. Tento překlad byl součástí mé bakalářské práce.
2.  Člověku to zvedne sebevědomí, když uspěje, ale současně vyplyne i negativum, že se o tom mohlo dozvědět tak málo 
 lidí. Propagace soutěže na nástěnce je málo.

Se studentkami – držitelkami Čestného uznání za úspěšnou účast v překladatelské soutěži 
Den s překladem FF OU:

1. Proč jste se rozhodla přihlásit svůj překlad do soutěže?
2. Co bylo pro vás osobně největším přínosem? S čím jste naopak nebyla spokojena?

1) 

ANKETA



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 

»»2) 

DODATEČNÁ  PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ 
do nově akreditovaných studijních oborů (SO)

••• PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 
Navazující magisterské studium učitelství pro SŠ v prezenční formě studia Tělesná výchova a sport 
pro kombinaci s dalším studijním oborem: 1. Učitelství biologie SŠ (dvouoborové). 2. Učitelství 
fyziky pro SŠ (dvouoborové). 3. Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové). 4. Učitelství chemie pro 
SŠ (dvouoborové). 5. Učitelství informatiky pro SŠ (dvouoborové). 6. Učitelství matematiky pro SŠ 
(dvouoborové). E-přihlášku podejte do 30. dubna 2010. Více na: http://prf.osu.cz/

Doktorské studium Aplikovaná fyzika, studijního oboru Biofyzika v prezenční, kombinované 
formě. Přihlášku podejte do do 14. května 2010 elektronicky. Podrobnosti na: http://prf.osu.cz/

••• FAKULTA UMĚNÍ 
jednooborové SO v prezenční formě studia: 
Bakalářský studijní obor Tvůrčí fotografie – e-přihlášku podejte do 16. dubna 2010. 
Navazující magisterský studijní obor Animovaná tvorba – podejte e-přihlášku do 16. dubna 2010. 
Bakalářský studijní obor Cembalo – vyplňte e-přihlášku do 30. dubna 2010. 
Bakalářský studijní obor Saxofon – využijte šanci, přihlaste se e-přihláškou do 30. dubna 2010. 
Bakalářský studijní obor Trubka – e-přihlášky přijímáme do 30. dubna 2010. 
Více na: http://fu.osu.cz/

••• FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Bakalářský SO Nutriční terapeut (prezenční forma) – až do 15. května 2010 vyplňte a zašlete elek-
tronickou přihlášku. Více na: http://fzs.osu.cz/

PŘÍLEŽITOST! 
ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM ANGLIČTINY A LITERATURY  Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
v Ostravě nabízí učitelům ZŠ a SŠ příležitost rozšířit si odbornou způsobilost o předmět anglický 
jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ nebo pro SŠ. Přihlášku podejte do 30. dubna 2010. Studium je 
akreditováno v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). http://ff.osu.cz/      -haj-

DOKTORSKÉ STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE  Máte zájem o studium, otevírající další možnosti vědec-
kého poznávání nad rámec magisterského studia? Zabýváte se oblastí společenskovědních a zejména 
pak sociálních věd? Pak vás zaujme šance doktorského studia oboru Sociální práce. Poskytuje vysoce 
odborně specializované vzdělání využitelné v nejrůznějších kontextech teoretického bádání i jiných 
forem sociální práce. Toto studium vám umožní nejen komplexně analyzovat sociální problémy 
a problémové situace, ale také tvořit vlastní koncepce a programy. Osvědčíte přitom kvality očeká-
vané od profesionála, jehož činnost je specifická tím, že dokáže vedle čistě odborného kontextu 
respektovat také výrazný etický a lidský rozměr sociálních problémů. Uzávěrka přihlášek ke studiu 
je 31. května 2010. http://fss.osu.cz/            -red-



NAŠE KATKA JE MISS ACADEMIA 2010  Nej vysokoškolačkou České 
republiky se pro tento rok stala Kateřina Kubačková studentka Ostravské 
univerzity v Ostravě (obor management v neziskovém sektoru). Kateřina tak 
ve Zlíně porazila všech 255 dívek, které se do soutěže probojovaly. V blesko-
vém rozhovoru nám šťastná Katka sdělila: „Bylo to fantastické a užila jsem si 
to maximálně. Jinak mé pocity byly a stále jsou velmi šťastné. Myslím, že můj 
výbuch slz mluvil za vše... Nevěřila jsem tomu skoro ještě celý večer poté, uvě-
domila jsem si to asi až v noci, kdy jsem skoro vůbec nespala a myslela na to.“ 
Soutěž Miss Academia organizují studenti Fakulty multimediálních komuni-
kací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, letošní ročník byl již čtrnáctým v pořadí. 
Katka je v historii soutěže již druhou Miss Academia z Ostravské univerzity. 
Rozhovor s novou Miss Academia Kateřinou Kubačkovou najdete na stránkách 
příštího čísla newsletteru.  http://www.osu.cz/                            Hana Jenčová

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE, 24. BŘEZNA 2010, FILOZOFICKÁ FAKULTA OU / Slavistika   
Pro katedru slavistiky – polonistické sekce – je tradiční akcí, do níž se zapojují studenti všech polonis-
tických oborů na Filozofické fakulty (FF) Ostravské univerzity v Ostravě (OU). Historie polonistických 
konferencí sahají do roku 2000. Zmíněné konference pořádají ve stejný den snad všechny katedry FF 
OU. „Naše konference slouží zájemcům z řad studentů, kteří chtějí prezentovat své (mnohdy první) 
badatelské počiny. Chtějí získat zkušenosti s prací na příspěvku a s jeho prezentací,“ uvedl Jiří Muryc, 
vedoucí oddělení polonistiky FF. „Velmi často se účastníci rekrutují z třetích a pátých ročníků – tedy 
absolventských ročníků, kteří prezentují zejména svým kolegům výsledky svých závěrečných prací,“ řekl 
dále Muryc. Letošní ročník je navíc spojen s akcí „Rok polského jazyka na Těšínsku“. Oddělení polonis-
tiky katedry slavistiky je jedním ze spoluorganizáotů této akce, k jejímž hlavním organizátorům patří 
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství a Generální konzulát Polské republiky v Ostravě.  
http://ff.osu.cz/ksl/                                    -jam-

Filozofie   Na katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě se, také jistě díky 
děkanskému volnu, setkala s poměrně širokým zájmem studentů a pedagogů. Na účastníky čekaly 
zajímavé odměny od sponzorů konference – OU, knihkupectví Academia a Filozofického ústavu AV 
ČR. Kromě domácích studentů se konference zúčastnili také hosté z FF MU Brno. Ostravskou univer-
zitu reprezentovali studenti L. Bach, J. Horáková, D. Váhala a M. Vochalová. Po přednesení příspěvků 
a diskuzi se porota ve složení J. Hrubeš, P. Glombíček, V. Šiler, a doc. Z. Kalnická, odebrala ke krátké 
poradě a pak vyhlásila výsledky. Na prvním místě se umístil se svým příspěvkem J. Horský z MU Brno, 
druhé a třetí místo obsadili domácí studenti; druhé místo J. Horáková (Williamsova kritika Kanta 
a pokus o její vyvrácení: otázka emocí), třetí místo společně D. Váhala (Reciproční pojetí morálky) 
a M. Vochalová (Víra a pochybnost v křesťanství). Porota se rozhodla udělit také „neoficiální cenu“ 
studentu V. Lacinovi za nejaktivnější příspěvky do diskuze. Velký podíl na organizaci konference měl 
oceněný student D. Váhala.  http://ff.osu.cz/kfi/                            Petr Hromek
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Miss Kateřina Kubačková.
     Foto: -missacademia.cz-

Fotografie vlevo – Jiří Muryc, vedoucí oddělení polonistiky FF, foto uprosřed – studenti slavistiky, foto vpravo – studenti 
katedry filozofie.                                           Fota: Hana Jenčová



UMĚT MATEMATIKU SE VYPLÁCÍ  Letošní 20. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha 
Jarníka se na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty (PřF) Ostravské univerzity v Ostravě (OU) usku-
tečnil 25. března 2010. Soutěž vznikla před 19 lety, je určena VŠ studentům matematiky. Letos se jí 
zúčastnili nejlepší studenti matematiky ze 40 nejdůležitějších univerzit 17 států Evropy i z Kolumbie 
a Ruska. Nově se přidaly univerzity z Atén, Oděssy, Moskvy a Petrohradu. Jde o evropskou elitu, většina 
těchto studentů jsou obvykle bývalí vítězové matematických olympiád v jednotlivých státech, nebo ti, 
kteří se umístili na předních místech. Mezinárodní porota složená ze 32 zástupců jednotlivých univerzit 
vybrala čtyři příklady do každé kategorie. Předsedou poroty byl profesor G. Kós z Budapešťské univer-
zity. Studenti soutěžili o peníze. Za první místo v každé kategorii bylo 15 000, za druhé 10 000 a za 
třetí místo 5 000 korun. Oficiální výsledky byly vyhlášeny 26. 3. 2010 v aule OU. Celkem se soutěže 
zúčastnilo 163 studentů, z toho 84 studentů v první kategorii a 79 studentů v kategorii druhé. Soutěž 
V. Jarníka PřF OU je nejstarší a nejprestižnější matematickou soutěží v Evropské unii. Na financování le-
tošního soutěže se podílelo Statutární město Ostrava.  http://prf.osu.cz/    J. Hančl, J. Šustek, J. Štěpnička

NOSKOVÁ: CHRAŇME MUŽE!   Pedagogická fakulta 
(PdF) Ostravské univerzity v Ostravě (OU) uspořádala 
12. března 2010 k Měsíci knihy besedu s uznávanou 
spisovatelkou současnosti Věrou Noskovou. V téměř 
dvouhodinovém dialogu byly konfrontovány nejen 
pohledy na současnou českou literaturu, postavení 
autora a jeho díla v současném společenském kontex-
tu, ale také názorové, mnohdy generačně motivované 
pohledy na naši minulost a současnost. Studenty zají-
mala především tenká hranice mezi autobiografickým 
podložím její románové trilogie a následnou autorskou 
stylizací. Předmětem pozornosti byly také zdroje autor-
čina bohatého a šťavnatého jazyka. Nosková si získala 
přízeň posluchačů nejen humornými zážitky ze svého 
života, ale také díky svému nadhledu a schopnosti las-
kavé ironie, s jakou hodnotila aktuální společenskou 
situaci i sebe sama. Dámskou a zejména pánskou část 
publika pak v závěru zaujal plán osobitého projektu 
autorky „Chraňme muže!“ Jeho výsledky přislíbila 
paní Nosková interpretovat při další návštěvě Ostravy.  
http://pdf.osu.cz/                               Radomil Novák
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V letošním ročníku jedné z nejkvalitnějších soutěží matematiky všech dob v Ostravě zvítězil v první kategorii (1. a 2. ročník VŠ) 
A. Kotov (Moskva), 2. místo patří J. Burnemu (Varšava) a na 3. místě skončil L. Miklós Lovász (Budapešť). Ve druhé kategorii 
(3.–5. ročník VŠ) zvítězil P. Mazur (Krakov), který spadá teprve do první kategorie, ale soutěžil již v kategorii druhé. Na 2. místě 
se shodně umístili J. Konieczny (Krakov), B. Strenner (Budapešť) a P. Zatitskiy (Petrohrad).                             Fota: -prfa-

Besedu s populární českou spisovatelkou Věrou Noskovou připravily pro studenty i akademiky katedra českého jazyka 
a literatury s didaktikou a kabinet literatury pro děti a mládež, literární a jazykové komunikace PdF OU.     Fota: -pdfa-



VELIKONOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ FAKULTY UMĚNÍ 
Studenti a pedagogové hudební části Fakulty umění 
Ostravské univerzity v Ostravě (FU OU) připravili pro 
ostravské posluchače po úspěšné premiéře opery 
Figarova svatba další hudební představení. Tentokrát 
v době velikonoční a v prostorách neakademických. 
V pátek 9. dubna 2010 zahrál Symfonický orchestr 
Fakulty umění OU v kostele Neposkvrněného početí 
Panny Marie v Ostravě-Přívoze dvě vokálně-instru-
mentální díla. Pod taktovkou P. Gatta si návštěvníci 
vyslechli Mši G dur J. Haydna se sólisty J. Kačírkovou, 
V. Holbovou, L. Bařinovou, M. Onuferem a absolventem 
katovické akademie S. Targoszem, který byl hostem 
koncertu. Spolu s orchestrem FU OU se představil 
také Moravský komorní sbor, který nastudoval Žalm op.42 F. Mendelssohna-Bartholdyho. Celý koncert 
pořádal Svatováclavský hudební festival ve spolupráci s FU pod záštitou rektora OU J. Močkoře v rámci 
cyklu koncertů „Čtvero ročních období“ Jaro 2010.  http://fu.osu.cz/                            Lukáš Michel

NOVÉ! PŘEDNÁŠKY A POKUSY PRO UČITELE   
Článek v tisku o nové přírodovědné laboratoři 
ZŠ Chrjukinova vedl k oslovení ředitelky školy 
J. Mikoškové Přírodovědeckou fakultou Ostravské 
univerzity v Ostravě (PřF OU) s nabídkou spolu-
práce. OU nabídla přednášky o nových trendech 
v přírodovědném vzdělávání na ZŠ. Vzešla z toho 
spolupráce v oblasti přírodovědných pokusů. Dvoj-
dílný blok odborných přednášek a praktických cvi-
čení v laboratořích PřF OU. V polovině února pro-
běhla odborná přednáška doc. M. Solárové z ka-
tedry chemie PřF OU o dlouhodobých přírodověd-
ných pokusech, které lze realizovat v domácích 
podmínkách. Vyslechlo ji 20 učitelů, převážně učite-
lů chemie, ale také biologie a fyziky. Dozvěděli se 
např. jak urychlit dozrávání rajčat či jak vytvořit 
barevný krystal z kuchyňské soli. Přednáška vyvola-
la velký zájem. Druhá část – návštěva učitelů na 
katedře chemie PřF OU proběhla koncem února. 
Laboratoř navštívilo 14 učitelů. Seznámili se s tech-
nikou krátkodobých chemických pokusů. Učitelé se 
aktivně zapojili do laboratorních prací a vyzkoušeli 
si na 15 chemických pokusů. Získali i brožurku 
s návody na chemické pokusy. Do budoucna fakulta 
plánuje vedení zájmových kroužků studenty PřF OU, 
doučování zaostávajících žáků a besedy s učiteli 
z praxe.  http://prf.osu.cz/                                -sol-
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Záběr ze závěrečné zkoušky orchestru v kostele Nepo-
skvrněného početí Panny Marie.            Foto: Pavel Noga
                                                    

Spolupráce Přírodovědecké fakulty OU s učiteli ZŠ v oblasti 
nových trendů přírodovědného vzdělávání vyvolala svým 
praktickým pojetím mezi pedagogy velký zájem. Na fotografii 
(v černém tričku) docentka Marie Solárová při laboratorních 
pracech s učiteli na PřF OU.                                   Fota: -prfa-



RUB A LÍC KRÁSY  „Tamara se umí koukat,“ řekl mimo jiné úvodem další z výstav fotografií bývalé 
primabaleriny Tamary Černé někdejší ředitel Národního divadla moravskoslezského Luděk Golat 
v galerii Na Půdě Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. „Na jejích fotografiích najdete 
příběhy. Naprosto přesně vystihne, co je na každém člověku krásného, takové to světýlko. Její obrázky 
mají duši,“ řekl dále Golat. Jak mi řekla při rozhovoru tiše a skromně autorka, která o sobě nerada 
mluví, téměř všechny fotografie pořizuje přímo z jeviště. Zaměřuje se na emoce. Po celou svou 
profesní kariéru se věnovala výrazovému tanci, a proto se snaží i na fotografii vystihnout především 
výraz role, vnitřní prožitek umělců.  http://ff.osu.cz/                          Hana Jenčová

MICHÁLKOVY HLUBINY TVOŘENÍ ÚŽASU  Profesor Miloš Michálek před-
nášel 9. března 2010 na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity v Ostravě o současném stavu výtvarné výchovy na 
vysokých školách. Michálek přivezl i ukázky výtvarných prací studentů 
UJEP. Tentýž den byla zahájena v Galérii Kruh výstava jeho grafik. Michálek 
je tvůrčím umělcem, univerzitním profesorem i aktivní osobností kulturního 
dění, který vyučuje na PF UJEP a FUD UJEP v Ústí nad Labem a je znám 
především obci pedagogů. Od zřízení kategorie studentů VŠ spolupracuje 
v týmu komisařů rozhodujících o udělování ocenění v prestižní soutěži 
Grafika roku. Deset let také působí v oborové radě pro výtvarnou výchovu 
v rámci VŠ, 18 let se podílí na koncepci výchovy uměním jako člen meziná-
rodní organizace výtvarných pedagogů INSEA. Jeho grafická tvorba je 
opravdová, ryzí, úsporná, čistá. Do tvůrčího dialogu vstupuje s hmotou 
dřeva co vypovídá strukturou, hapturou, texturou … Touto cestou může 
možná citlivý umělec svými představami, myšlenkami, nápady nejen pozná-
vat skryté hlubiny tvoření v úžasu, nechat se inspirovat, ale třeba i s nimi 
vstoupit do dialogu.  http://pdf.osu.cz/          Michaela Terčová

JARNÍ ŠKOLA PRÁCE  se uskuteční 20.–24. dubna 2010 v Ostravě. Půjde již o čtvrtý ročník určený 
studentům magisterského a doktorského studia sociální práce za účasti studentů a akademiků 
z partnerských evropských univerzit. Vedle studentů Ostravské univerzity v Ostravě přednesou své 
příspěvky na téma sociální práce v Evropě ve skutečné evropské akademické atmosféře posluchači 
Univerzity Kuopio z Finska, univerzit v Eichstättu a Kolíně ze SRN, Hertfordshire z Velké Británie, 
francouzského Lille, slovenské Trnavy a polské Poznaně. Organizátorem je FSS OU a EVIS – Evropský 
výzkumný institut pro sociální práci.  http://evis.osu.cz/                  -new-
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< Tamara Černá je ostrav-
skou rodačkou a pro její 
fotografie je patrný zjitře-
ný cit a hluboká lidskost.
Tyto fotografie vybrala pro 
náš časopis sama autorka. 
Ukazují, jakou bolestí a utr-
pením je vykoupena krása 
a ladnost pohybů baletek.
                       Fota: T. Černá

Profesor Miloš Michálek.
                              Foto: -kvva-
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VYLEPŠETE SVÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI  Listopad 2009 nastartoval projekt EU „Zvyšo-
vání manažerských dovedností vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji“ –  
CZ.1.07/1.3.05/02.0016. Uskutečňuje jej Metodické a evaluační centrum ve spolupráci s Ostravskou 
univerzitou v Ostravě. 16. a 17. března 2010 se ve vznikajícím Centru podpory profesního rozvoje 
uskutečnila první dvě development centra pro vedoucí pracovníky ZŠ a SŠ Moravskoslezského kraje. 
41 účastníků netradičními metodami zhodnotilo své silné stránky i rozvojové potřeby. Dostalo zpětnou 

vazbu od pozorovatelů i ostatních kolegů. 
Zhodnotilo úroveň svých dovedností potřebných 
ke zvládání manažerských funkcí. Inspirovalo 
se k sebereflexi i k hodnocení klíčových kom-
petencí žáků či studentů. Absolventi těchto 
jednodenních akcí navíc získají návrh osobní-
ho plánu profesního rozvoje a doporučení 
dalších vhodných vzdělávacích aktivit projektu. 
Připravuje se dalších osm development center. 
Vedoucí pracovníci ZŠ a SŠ v Moravskoslezském 
kraji, připojte se k projektu. Přihlaste se 
u M. Uhlaře na tel. 597 091 197 nebo e-mailu 
michal.uhlar@osu.cz.      Vladimíra Kolářová

Více na: http://www.mecops.cz/projekt-zvysovani-manazerskych-dovednosti.php

VV: ÚSPĚCHY I VYČERPÁVAJÍCÍ BOJ 
Katedra výtvarné výchovy (KVV) Pe-
dagogické fakulty OU se letos v únoru 
prezentovala na celostátní výstavní 
soutěži „Grafika roku“ v Praze. „Važte 
si toho, víte kolik prací jsme vyřadili…“, 
řekl člen odborné poroty pro kategorii 
C – studentské práce této výstavní sou-
těže prof. M. Michálek během našeho 
rozhovoru před vernisáží své výstavy 
3. března 2010 v ostravské Galerii Kruh. 
„Opravdu si vážím toho, že práce našich 
studentek, A. Šosové (Strach, linoryt) 
a E. Muchové (Stopy ve sněhu, autorská 
technika), studentek 4. ročníku Učitel-
ství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ, 
byly na tuto výstavu vybrány,“ řekla I. Hývnarová Kubová, akademická malířka, vyučující volnou 
grafiku na KVV PdF OU. Do kategorie C z celkem 116 přihlášených děl bylo k vystavení vybráno 33. 
Úspěšná prezentace KVV na „Grafice roku“ není ojedinělá. V listopadu 2009 na celostátní přehlídce 
„Studentská ilustrační tvorba“ v Havlíčkově Brodě byla OU pěti vystavenými studentskými pracemi 
školou z nejvyšším počtem prezentovaných prací z jedné školy ... Kolegové vyučující výtvarné obory 
jsou nyní v ČR v nezáviděníhodné situaci. Je doslova veden vyčerpávající boj o záchranu existence 
výuky výtvarné výchovy na všech typech škol. „Tak jen doufám, že pro výtvarku nastanou lepší časy, 
a studentům přeji, aby svůj výtvarný talent uplatnili ve své budoucí pedagogické praxi,“ dodala 
Hývnarová Kubová.  http://pdf.osu.cz/                                -ihk-
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ZŠ, SŠ: Proč nebýt lepším manažerem?              Foto: -mecops-

E. Muchová: Stopy ve sněhu, A. Šosová: Strach.                   Fota: -kvva-
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MAJÁLES UŽ NA KONCI DUBNA  Tradiční 
svátek jara, mládí, radosti a studentů nejen 
Ostravské univerzity v Ostravě se uskuteční již 
popátnácté. Hlavní majálesové veselí vyvrcholí 
ve středu 28. dubna 2010. Majáles byl vlastně 
zahájen už na počátku dubna vystoupe-
ním souboru Dividlo v Komorní scéně Aréna 
a výstavou fotografií z historie Majálesu. Na 
20. dubna je pak naplánováno setkání přátel 
Majálesu OU v A-klubu na hladnovských 
kolejích, na 21. dubna Literární noc, neboli 
toulky centrem města s herci ostravských 
divadel, kteří přiblíží úryvky z několika děl 
světové literatury. Další akce z majálesového 
balíčku budou studenti OU rozbalovat i v dalších dnech. Celý tento program bude jedinečnou pře-
dehrou pro obrovský majálesový koncert, který ve středu 28. dubna zrychlí tep a rozproudí krev. 
Tradičně rozveselí město průvod z Husova sadu, veselím bude pokračovat na Masarykově náměstí 
a vše vyvrcholí hudební smrští v podhradí Slezskoostravského hradu, kde budou postaveny tři scény. 
Hlavní scéna má být letos vskutku jedinečná, pozvání údajně přijaly opravdové hvězdy. (2.4.2010, 
Moravskoslezsky denik, M. Pleva)  Více na: http://majales.osu.cz/                                            -haj-

POLICISTÉ DOSTALI PODMÍNKU ZA PODVODY PŘI STUDIU  Dva bývalí policisté J. Kunčar 
a M. Jehurnov ze Šumperska dostali 24. 3. 2010 podmíněný trest to, že jeden z nich skládal zkoušky 
na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (PdF OU) za svého kolegu. „Kdyby nebyly 
tyto případy řešeny soudně, mohlo by to vyvolat dojem, že se na vysokých školách studuje snadno. 
Nikdo by si nepřál titul, o kterém by se takto mohlo pochybovat,“ řekl děkan PdF OU J. Malach. 
Dodal, že z podvodu se škola poučila: „Zavedli jsme studentské průkazy, kterými se studenti musí 
u zkoušek prokázat. Když vzniknou pochybnosti, jsou povinni prokázat svou totožnost.“ (24.3.2010, 
ceskenoviny.cz, ČTK)  http://pdf.osu.cz/           -new-
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Rozbalte si majálesový balíček.                                 Foto: -sus-
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LADISLAV ŠPAČEK, v letech 1993–2003 mluvčí prezidenta 
Václava Havla, přední odborník na diplomatický protokol a vynikající 
znalec etikety. Etiketa bude také tématem jeho přednášky, kterou 
přednese 21. dubna 2010 ve 14.10 hod. v učebně E 304 FF.

Prof. MIROSLAV VERNER, přední český egyptolog, vystoupí 
v posluchárně E 309 dne 26. dubna 2010 od 12.30 hod. se dvěma 
přednáškami: 
• Památky ztracené v poušti
• Chrám světa 
  (o nejstarších egyptských náboženských kultech a mysteriích).

         http://ff.osu.cz/  Jana Bolková
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Táhni! 2010  Třetí ročník šachového turnaje „Táhni!“, který pořádali studenti Přírodo-
vědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (PřF OU) pod záštitou její děkanky 
D. Kričfaluši, se konal v pátek 26. března 2010. V prostorách šachového oddílu TJ VOKD 
v Ostravě-Porubě se jej zúčastnilo 13 šachistů, mezi nimiž byli studenti SŠ i VŠ a jeden 
pracovník OU. Na průběh turnaje dohlížel I. Mačejovský z domácího šachového oddílu, 
který se turnaje také zúčastnil, avšak bez nároku na umístění. Slavnostní vyhlášení 

výsledků se uskutečnilo za přítomnosti proděkana pro vědu a vnější vztahy PřF OU R. Maršálka, z jehož 
rukou přebírali výherci diplomy. Vítězem turnaje se letos stal J. Adámek, 2. místo obsadil M. Diviš 
a 3. místo získal O. Čížek. O hladký průběh turnaje se zasloužil jeho organizační výbor v čele s L. Šigutem 
a také sponzorům, kteří věnovali výhercům krásné ceny a sponzorské dary: Domu kultury Akord, 
společnosti Cinestar, komorní scéně Aréna, Magistrátu města Ostravy, Moravsko-slezskému krajskému 
úřadu a společnosti Redbull.  http://prf.osu.cz/                                                                            Beáta Sklářová
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INFO<U> newsletter, elektronický měsíčník Ostravské univerzity v Ostravě číslo 3/2010 vyšlo 12. dubna 2010 •• 
Tvůrčí tým řídí Hana Jenčová, tel.: 776 498 294, 720 111 810; e-mail: newsletter@osu.cz •• Newsletter zasíláme 
nejvýznamnějším osobnostem, institucím, podnikům a firmám ČR. • Dejte jim o sobě vědět. Pište, fotografujte, tvořte pro 
INFO<U>, newsletter – maximální délka příspěvku je 15 řádků; zasílejte nám především fotografie, pozvánky a jiné 
materiály. Uzávěrka čísla 4/2010 INFO<U> je v pátek 30. dubna 2010 • Redakce nenese odpovědnost za obsah příspěvků 
ani kvalitu fotografií zaslaných dopisovateli. Archiv všech čísel najdete na http://periodika.osu.cz/newsletter •••

< Zveme vás do porubské Nové síně na výstavu profesora Stanislava 
Stankociho a studentů jeho ateliéru grafického designu z bratislavské 
Vysoké školy výtvarných umění. Ve čtvrtek 15. dubna v 15 hodin se 
nejdříve uskuteční přednáška teoretika designu Jozefa Kovalčíka, 
v 17 hodin pak samotné zahájení výstavy. Foto: -afu-  Pavel Noga

PODĚKOVÁNÍ  Děkujeme vám všem, kteří jste si přes tradičně velké 
zaneprázdnění udělali čas a zapojili se do našeho výzkumu na 
téma, jak se vám líbí náš newsletter. Využili jste tak jedinečnou 
příležitost vyjádřit se k elektronickému měsíčníku Ostravé univerzi-
ty v Ostravě, který pravidelně a bezplatně dostáváte. Děkujeme vám 
za vaše názory na to, co se vám v časopise líbí a co v něm naopak 
postrádáte. Všechny vaše názory jsou pro naši sebereflexi i další 
práci velmi cenné. Výsledky výzkumu uveřejníme v některém z dal-
ších čísel časopisu.                       Za tvůrčí tým Hana Jenčová

Fota: -prfa- 


