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Rozhovor s rektorem

Rektor Ostravské univerzity prof. RNDr. Jiøí Moèkoø, DrSc., konèí 28. 2. 2001 své
Pøi této pøíleitosti jsem jej poádala o rozhovor.
JV: Váený pane rektore, pøedstavitelù fakult, ale pøedepoèátkem bøezna pøedáte rek- vím akademických pracovníkù.
torské ezlo svému nástupci Jen málokdo z nás byl zvyklý na
doc. Ing. Pánkovi, CSc. Která situaci, kdy se musí bojovat
z vaich pùvodních pøedsevzetí o granty a kdy nae ekonomická
se za období estiletého pùso- situace závisí mj. na kvalitì naí
bení v nejvyí akademické vìdecké èinnosti. Na podporu
tìchto tendencí jsem byl nucen
funkci opravdu naplnila?
èasto pøistoupit i k nepopulárním
JM: V prùbìhu svého estiletého opatøením v oblasti rozpoètu
pùsobení ve funkci rektora jsem a napø. finanènì zvýhodnit ty
opravdu nìkolikrát posuzoval, subjekty, které jsou v oblasti
které z bodù mého pùvodního vìdy úspìné, a rozpoèet naopak
volebního programu se mi po- sníit neúspìným.
daøilo splnit, které na realizaci
Za pozitivní výsledek uply- velmi zvlátní pracovitì, které
jetì èekají a které jsou ji zcela nulého období povauji, e se neumoòuje plnì aplikovat klaneaktuální a pøekonané. A musím univerzitu podaøilo prostorovì sické manaerské postupy bìné
pøiznat, e v té dobì neznalost vybudovat a zabezpeèit ji základ- v podnikatelské sféøe. Je paradetailù øízení univerzity, nezna- ními informaèními technologie- doxní, e základní pøekákou pro
lost ekonomického a politického mi. Velmi dobøe si vzpomínám tyto postupy je akademická
okolí univerzity a pøedevím na poèátky svého pùsobení, kdy svoboda. Tato svoboda na stranì
neznalost ohromné setrvaènosti univerzita mìla nedostatek jedné umoòuje rozvoj akadeve fungování univerzity se výukových prostor, nemìla svou mických èinností, na stranì druzákonitì projevila i v tom, e knihovnu, kdy poèítaè v pra- hé vak z univerzit vytváøí velmi
jsem ne vdy dovedl odhadnout covnì pedagoga byl vzácností komplikovaný mechanismus se
reálnost dalího vývoje. Kdy a kdy o poèítaèových sítích se znaènou setrvaèností v chování,
nyní s odstupem èasu hodnotím nám pouze zdálo. Za této situace mechanismus, kde dosáhnout
své pøedstavy o zmìnách a vý- bylo naprosto nezbytné roz- zmìny nelze pøíkazem, ale pøevojových tendencích na naí hodnout o vyèlenìní významné vánì pøesvìdèováním a pouze
univerzitì, musím pøedevím èásti naeho rozpoètu na vybu- jako projev svobodné vùle vech
konstatovat, e za úspìch pova- dování knihovny, rekonstrukci zúèastnìných. Za této situace
uji nai transformaci na plno- a získání nových prostor pro rektor mùe pøevánì nastolit
hodnotnou univerzitu se irokým výuku a výzkum a pro zabez- smìr dalího vývoje a doufat, e
spektrem odborných studijních peèení dostateèných kapacit se mu podaøí pøesvìdèit a motiprogramù. Podaøilo se tak pøe- kvalitních informaèních techno- vovat podstatnou èást spoluprakonat i jistý handicap naeho logií. Souèasný stav tak nyní covníkù. Jsem proto velmi rád,
vzniku z Pedagogické fakulty, umoòuje soustøedit se ji pøe- e alespoò ve výe uvedených
jeho dùsledkem bylo i první vánì na pøístrojové vybavení oblastech se mi to podaøilo.
spektrum pøevánì uèitelských experimentálních oborù a pøedeJV: A co se vám naopak nepostudijních programù. Velkým vím na zkvalitòování naeho
daøilo uskuteènit?
úspìchem rovnì je, e na naí akademického týmu, a to i foruniverzitì postupnì vykrysta- mou zvyování mezd.
JM: Je zcela pochopitelné, e
lizovala i struktura základního
Byl bych velmi nekritický, existují oblasti, kde jsem v tomto
výzkumu. Byl to proces velmi kdybych tyto výsledky pøièítal pøesvìdèování tak úspìný nenároèný, vyadoval permanentní pøevánì svému pùsobení ve byl. Mezi tyto oblasti patøí pøepøesvìdèování nejen vedoucích funkci rektora. Univerzita je devím schopnost naí univer-

funkèní období.

zity prodávat nai èinnost
i jiným, ne jsou standardní
zákazníci, tj. studenti a grantové agentury. Za celou dobu
mého pùsobení ve funkci rektora
se mi nepodaøilo dosáhnout toho,
aby zájem o nai èinnost výraznì
projevily i jiné subjekty, jako
napø. prùmyslová sféra, sluby,
soukromý sektor. Jistì, v tìchto
oblastech existuje zejména v naem regionu jistý útlum a zájem
øeit problémy s pomocí kapacit
vysokých kol je zákonitì mení.
Obávám se vak, e pøíèiny
tohoto problému jsou mnohem
hlubí a souvisejí se strukturou
naeho výzkumu a tvùrèích èinností. Nae orientace na základní
výzkum pøevánì v humanitních
a pøírodovìdných oborech pøímo
pøedurèuje, e naím odbìratelem výsledkù bude vdy
pøevánì stát. A tento stát, jak
jistì tuíme, nebude mít monost
neustále zvyovat svou ochotu
zaplatit za tyto èinnosti. Mùeme
se tak dostat do situace, kdy nae
potøeby budou výraznì vyí ne
monosti tohoto jediného finanèního zdroje. Pak tato nae orienPokraèování na str. 2
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Poèítaèové uèebny Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Ti studenti, kteøí bez poèítaèe nemohou
být, si u nové poèítaèe vyzkoueli pøed
oficiálním zahájením provozu. Ostatní se
o nich mohli dovìdìt ve ètvrtek 14. 12. 2000
odpoledne pøi slavnostním otevøení.
Oslavné projevy byly prosloveny, pásky
slavnostnì pøestøieny. A co bude dál - ve
vedních dnech?
Nabízíme hrst informací pro ty, kteøí
chtìjí uèebny vyuívat pro svou práci.
Ètyøi novì vybudované uèebny se nacházejí v budovì B na Èeskobratrské ulici
v 1. poschodí (uèebny è. 81, 82, 83, 84).
Uèebny má na starost katedra informaèních
a komunikaèních technologií.
V uèebnách probíhá výuka pøedmìtù, pro
jejich náplò je poèítaè nezbytnou nebo
aspoò vítanou pomùckou. V souèasné dobì
jsou to zejména pøedmìty, které zabezpeèuje
katedra informaèních a komunikaèních technologií (KIK) - napø. Kurz základních poèítaèových dovedností, Vzdìlávací technologie
a nìkteré pøedmìty zamìøení Technická
výchova s informaèní technologií. Na katedøe
technické a pracovní výchovy (KPV) pøipravují kurzy AutoCADu.
V uèebnách jsou po celý den k dispozici
poèítaèe, které mùete pouívat pøi hledání
a zpracování informací. Tato pøístupová místa
byla vytvoøena pro samostatnou práci vech
studentù Ostravské univerzity.
V jedné z uèeben jsou vymezena místa pro
pedagogy Ostravské univerzity, studenty
doktorského studia a diplomanty.
Uèebny jsou otevøeny od pondìlí do pátku
od 7.30-19.00 hodin.
V uèebnách se urèitì setkáte s nìkterým

z technikù katedry - Aleem Valchaøem, Pavlem Kopøivou a Josefem Navrátilem. Ti tady
nejen dohlíejí na bezproblémový provoz
uèeben, ale také poradí zaèáteèníkùm, studentùm Pedagogické fakulty zøídí úèet (konto) na serveru Ostravské univerzity, a zabezpeèují nìkteré placené sluby, napøíklad:
- tisk na èernobílé nebo barevné laserové
tiskárnì na papír nebo na folii;
- vypálení CD se zálohovanými daty.
Ceník nabízených slueb je vyvìen
v uèebnách.

Jaké je vybavení uèeben?
V kadé uèebnì naleznete 20 poèítaèù
pøipojených do celouniverzitní sítì, tedy
i s pøístupem na internet. Pro ty, kteøí by chtìli
pracovat na svém vlastním poèítaèi, jsou
v kadé uèebnì zøízena dvì notebooková
pracovitì. Uivatel si do uèebny pøinese
vlastní notebook, který je vybaven síovou
kartou, a pøipojí se.
K vybavení uèeben patøí barevná a èernobílé laserové tiskárny, scanery. Pro svou
práci mùete pouívat rovnì digitální
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Pokraèování ze str. 1

tace se stane konkurenèní nevýhodou vùèi
jiným vysokým kolám, jejich struktura
výzkumu a vývoje umoòuje získat i jiné
zákazníky.
JV: Prozraïte nám, jaké jsou vae dalí
plány?
JM: Funkce rektora je velmi èasovì a spoleèensky nároèná. Pokud je vykonávána
odpovìdnì, v podstatì neumoòuje plnì se
vìnovat jiné èinnosti. Dùsledkem tohoto
stavu je, e po uplynulých 6 let jsem musel
vìdomì zanedbávat svou pùvodní profesi matematiku, nemohl jsem se dostateènì
vìnovat øízení katedry matematiky a pojem
volný èas se pro mne stal témìø neznámým.
Po ukonèení svého mandátu proto chci tyto
nedostatky napravit. Pùvodnì jsem pøedpokládal, e své hlavní aktivity rozdìlím na
tøi èásti - na volný èas, rodinu a cestování, na
matematiku, a koneènì na nìkteré své dalí
soukromé aktivity, jako napø. pøedsednictví

v dozorèí radì vítkovické nemocnice. Po
jednáních s budoucím rektorem doc. Pánkem
jsem ale nakonec dospìl k názoru, e aèkoliv
jsem to pùvodnì zcela odmítal, budu se asi
dále nìjakým zpùsobem podílet v rámci
univerzity i na nìèem jiném, ne je práce na
katedøe matematiky. Znamená to vak, e
musím ponìkud pøehodnotit své pùvodní
plány a zrovna nyní zvauji, kterou z dalích
svých aktivit vlastnì utlumím.
JV: Co byste chtìl popøát naí alma mater
do budoucna?

JM: Co se dá univerzitì pøát jiného ne
hodnì kvalitních studentù, kvalitní akademický sbor a buï vstøícné okolí, nebo
dostateènou dravost umoòující realizovat
vechny rozvojové plány.
Dìkuji za rozhovor a pøeji vám hodnì
tvùrèích sil, elánu, naplnìní vech vaich
pøedsevzetí a plánù.
JIØINA VEÈEØOVÁ

fotoaparát, digitální kameru vèetnì softwarového vybavení støiny, digitální diktafon, tablety pro kreslení. Pokud chcete svou
práci - napø. pøednáku èi obhajobu diplomové práce, prezentovat pomocí poèítaèe,
vypùjèíte si datavideoprojektor. O monostech práce s uvedenými zaøízeními se informujte u technikù uèeben. Ti vám také na
poádání vypùjèí nìkterý z výukových programù èi encyklopedií na CD-ROM z mediotéky katedry. Seznam CD-ROM naleznete
v uèebnách nebo na webových stránkách
Ostravské univerzity.
Jen struènì o softwarovém vybavení
uèeben.
Poèítaèe pracují v síti Novell (Windows
NT). Vechny jsou vybaveny základním
softwarovým produktem MS Office (MS
Word, MS Excel, MS PowerPoint) a prohlíeèi MS Explorer a Netscape. Pokud
potøebujete MS Access, MS FrontPage, Corel
èi Visual Basic, najdete je nainstalované na
vech poèítaèích v jedné z uèeben. Zakoupeny byly rovnì programy pro výuku technické grafiky AutoCAD a pro práci s hudbou
soubor Capella.
Nové uèebny se mohou pochlubit nejen
technickými vymoenostmi. Na zdech uèeben i chodeb jsou vystaveny krásné grafiky práce pedagogù i studentù katedry výtvarné
tvorby. Pokud vás technika ale vùbec nezajímá, pøijïte se aspoò podívat na obrázky.
Nesmím se zapomenout zmínit o pøemìnìné posluchárnì è. 89, kterou naleznete
na stejném poschodí jako poèítaèové uèebny.
Dostala nejen novou tváø s novým nábytkem
a vystavenými grafikami na zdech. Je postupnì vybavována moderní prezentaèní technikou vèetnì výkonného datavideoprojektoru.
Milí studenti, doufáme, e si najdete cestu
k pravidelné práci s novými technologiemi.
Váení kolegové pedagogové, pokud by se
i vám líbilo uèit v modernì vybavených uèebnách, pøijïte se k nám podívat a domluvíme
se, co, jak a kdy byste mohli v novém
zaøízení, které bylo poøízeno s nemalými
náklady, uèit také vy. Srdeènì Vás zveme.
JANA KAPOUNOVÁ
KATEDRA INFORMAÈNÍCH
A KOMUNIKAÈNÍCH TECHNOLOGIÍ
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Trocha historie...

Nynìjí budova Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity na
Èeskobratrské ulici existuje bezmála sto let a od svého poèátku
slouila vzdìlávání.
Její vznik souvisí se snahou
nìmeckých rodièù z Moravské
Ostravy a okolí získat pro své dìti
humanitní vzdìlání. V Moravské
Ostravì byla sice ji od roku
1877 nìmecká zemská reálka
(nynìjí budova E Ostravské
univerzity na tøídì Èeských legií), ale nejblií nìmecká klasická gymnázia byla v Opavì,
Tìínì a Hranicích. Èeským dìtem poskytovala nejvyí vzdìlání pouze mìanka a za støedokolským vzdìláním museli
dojídìt na èeské Matièní gymnázium a do Opavy.
Ostravská mìstská rada se
proto obrátila se ádostí o zøízení
nìmeckého státního (tj. státem
vydrovaného) gymnázia na ví-

deòské ministerstvo vyuèování
ji v lednu 1894. Odpovìï byla
záporná a ani mìsto nemìlo pro
gymnázium potøebné prostøedky.
Proto bylo gymnázium otevøeno
v roce 1896 jako soukromý ústav.
kola vak potøebovala vlastní
budovu. Bylo pro ni vybráno
vhodné místo na tehdy témìø
nezastavìné Albìtinì tøídì (pozdìji Revoluèní, dnes Èeskobratrská) v blízkosti mìstského
sadu, který do roku 1888 slouil
jako høbitov. Peníze na její postavení byly nakonec vyèlenìny
z rozpoètu mìsta.
V konkurzu na projekt budovy
zvítìzil vídeòský architekt Artur
Streit. Na základì jeho projektu
stavìli budovu ostravtí stavitelé
Ulrich a Mihatsch v letech 1898 1901. Vystavìli monumentální
budovu s pseudobarokním èlenìním pùdorysu a fasády, se secesními prvky v interiéru (hla-

vice sloupù, zábradlí, schoditì
aj.). Budova patøila k nejkrásnìjím stavbám v Ostravì postaveným na pøelomu století a stala
se dominantou celého, tehdy jetì
nezastavìného prostoru. Pro kolní úèely byla mimoøádnì dobøe
vybavena, mìla velkou aulu, rozsáhlou kreslírnu, tìlocviènu a nechybìla ani kaple. Po celou dobu
svojí existence budova slouila
vzdìlávání a s potøebnými úpravami slouí dodnes.
Jsme rádi, e jsme se mohli
zúèastnit slavnostního otevøení
nových poèítaèových uèeben
v historické budovì na Èeskobratrské a svým ohlédnutím za
její historií pøispìt ke zdaru
celého slavnostního podveèera.
Spolupráce mezi Ostravskou
univerzitou a naím Ostravským
muzeem je dlouholetá. Zpoèátku
to byla Pedagogická fakulta
v Ostravì a dnes spolupracujeme

se vemi fakultami Ostravské
univerzity. Studenti nìkterých
oborù pravidelnì navtìvují stálé
expozice muzea, depozitáøe, vybírají si z nabídky naich odborných pøednáek, mnozí studenti
absolvovali v muzeu svou povinnou praxi, studenti a také øada
pracovníkù muzea externì na
Ostravské univerzitì vyuèovala.
Studenti také hojnì vyuívají
bohaté muzejní knihovny, fotoarchivu a èasto si k nám chodí pro
rady, zejména kdy zpracovávají
svá diplomová témata.
Doufáme, e úzká vazba ,která
mezi naím muzeem a Ostravskou univerzitou v souèasné dobì
je, bude i nadále pokraèovat
a prohlubovat se k oboustranné
spokojenosti.
JAROMÍR DLOUHÝ
JIØINA KÁBRTOVÁ

K informaèní gramotnosti ve kolském prostøedí

Za nìkolik týdnù uplyne rok od chvíle, kdy
spatøil svìtlo ministerských pracoven dokument Koncepce státní informaèní politiky ve
vzdìlávání.
Mnohé nasvìdèuje tomu, e cesty k realizaci nejsou jednoduché, moná budou jetì
spletitìjí ne u jiných hledání, protoe
mìøitelnost skuteèného výsledku není moná.
Je patrnì pøíznaèné, e prvními partnery
Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy
nebylo oèekávané Ministerstvo práce a sociálních vìcí, ale Ministerstvo kultury, Státní
technická knihovna, odborníci z výzkumných
ústavù orientovaných na kolství, z vysokých
kol. Je to sdruení nadencù a zájemcù, nebo
spojení realizace schopných subjektù?
Jistým pøíslibem je spoleèné zdùraznìní
nutnosti realizace Koncepce, nikoliv jen deklarace. Odhodlané sdìlení, e do konce roku
2001 by mìly být vechny koly v republice
napojeny na internet, a pøedpoklad, e budou
funkènì Centrum informaèních technologií
uívat ve správì koly i ve vyuèovacím procesu, jsou signály sympatické. I pøi znalosti
situace na kolách v kraji, zvlátì kolách
základních, je nutno pøát této mylence hodnì
zdaru.
Zajímavým zpùsobem vstupují informaèní
technologie do ivota pracovníkù oborovì tak
nesourodé fakulty, jakou je Pedagogická fakulta OU. Samozøejmost, s jakou pracují
pomocí nových technologií studenti (chce se

vìøit, e vìtina studentù), slibuje, e sladìním se zámìry mnoha poèítaèovì naladìných pedagogù vzniknou nové výukové
podmínky, nové nejen vnì, ale i uvnitø, tedy
obsahem, úèinkem, výsledkem. Nemnozí,
vìtinou humanitnì zamìøení kolegové
(a studenti), se vak novému komunikaènímu
prostøedí brání. Dùvody, jimi je vìtinou
obava z odlidtìní komunikace, nelze v ádném pøípadì brát na lehkou váhu, je vak zajímavé sledovat, jak jsou i tito lidé vtahováni
do obce poèítaèovì gramotných a co do ní
pøináejí.
Pracovny Centra informaèních technologií
a nová mediální posluchárna, otevøené na
Pedagogické fakultì OU, startují nový rozvoj
fakulty. Vedení fakulty, vedení katedry
informaèních a komunikaèních technologií
a nadení jedinci na katedrách jsou si vìdomi,
e je nejvyí èas naskoèit do rozjetého vlaku,
a to s celou posádkou, vèetnì studentù. Zdá
se, e mnohým se to u podaøilo.
Ponìkud neoptimistické øádky dovolte
ukonèit nìkolika otázkami, které nás odvedou
od pochybovaèných úvah ke skuteèné práci:
Jak a kdy vybavit souèasné (a budoucí) uèitele základními dovednostmi pro práci s poèítaèem (internetem, výukovými programy)?
Jak rychle a na úkor èeho provést pøísluné
opravy ve vzdìlávacích programech?
Je nutná pro vechny studenty uèitelství
zkouka z informaèních technologií? Nebo u

mùeme poèítat se znalostmi pøinesenými ze
støední koly èi z domova?
Jak rozliit, které kolicí instituce nabízející
získání základních dovedností pro práci s poèítaèem jsou vhodné pro klientelu uèitelskou?
Spolupracovat s nimi? Jak?
Jak uplatnit nové informaèní technologie ve
vzdìlávání dospìlých?
Jak prosadit, aby se práce s poèítaèem
(a internetem) stala samozøejmostí v profesní skupinì se sotva prùmìrným platem?
Pokud bude tento text za pár let (podle
Koncepce u v roce 2005) jen úsmìv budícím svìdectvím o jedné z etap ivota Pedagogické fakulty, bude patrnì vyhráno.
EVA HÖFLEROVÁ,
(MIMO

PRODÌKANKA

PDF

JINÉ PRO INFORMAÈNÍ TECHNOLOGIE)

Nový rektor zvolen
Poètem patnácti ze ètyøiadvaceti platných hlasù zvolil Akademický senát
Ostravské univerzity na svém zasedání dne
18. prosince 2000 ve druhém kole do
funkce rektora doc. Ing. Petra Pánka, CSc.,
dosavadního prorektora pro vìdu, výzkum
a zahranièní vztahy. Své funkce se novì
zvolený rektor ujme poèátkem bøezna na
dobu pøítích tøí let.
- JV -

!
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Okamik na pøelomu
My lidé jsme si vymysleli èas pravdìpodobnì proto, abychom se èas od èasu
mohli poklonit vlastním tichým dohodám
o jeho halasném pohøbívání. To nás dojímá,
obèas rozruuje, rozteskòuje, opíjí a dìsí. To
nás provokuje k tomu, abychom ryli jetì
hlubí èáry do jeho píseèného nekoneèna
omývaného vlnami nových pøítomností.
Jetì jeden pohled zpìt a nuly letopoètu jak
bublinky sektu mizí s tichou jistotou, e i my
jednou podlehneme èasu
Splín z nekrologù za krásné dvacáté
století? Splín z vìdomí vlastní individuální
koneènosti? Z vìdomí selhání rodu pøedávaného kouøovými signály pecí holocaustu?
Èemu jsme jetì schopni porozumìt, jaké
nové otázky si pokládat? Z historie jsme se
mnoho nenauèili, ale pøesto pøetrvává nekoneèná touha ptát se a snad i hledat smysl tam,
kde ztrácíme ponìtí o jeho vlastních hranicích. Je to cesta za nìèím, co je pøece jen
skryto za kadodennì ohmatávanou skuteèností, za nìèím, co jsme moná zaslechli
v èase mezi Principovými výstøely v Sarajevu
a výbuchy úlevy z pádu berlínské zdi.
To filosofie, tolikrát vysmívaná, ji déle
ne ona dvì tisíciletí znovu klade své vìèné
otázky. Co nám jetì dnes mùe øíci? Staèí
pøece jen správnì nalistovat heslo nebo jetì
pohodlnìji kliknout na klávesnici...?
Anebo je to jetì jinak a my spolu s Karlem
Èapkem stále se stejným údivem zjiujeme,
e opìt jetì pøedem nevíme, na které
svìtové stranì najdeme dobré èi patné kde
chceme zatratit, zajiskøí nám minulá èi budoucí hodnota
chceme-li se nadenì pøipojit ke karavanì, najdeme nelidskost nebo
nesmyslnost Znovu a znovu sbíráme odvahu k tomu, abychom nevidìli pouze dvì otýpky Buridanova osla, ale tisíce stébel a anci
sáhnout si pro kadé zvlá Uèíme se vì-

Rozlouèení
s Janou
Trávníèkovou
Opustila nás øeditelka
knihovny a dlouholetá
spolupracovnice celé knihovnické veøejnosti.
Myslím, e nestaèí vyvìsit na budovì
èerný prapor, kdy zemøel nìkdo, kdo po
sobì zanechá velké dílo. Ale je potøeba
zmínit se právì o té práci a v pøípadì Jany
Trávníèkové to platí dvojnásob.
Po nìkolika pøedchozích úspìných
èinnostech, kdy pùsobila ve veøejných
knihovnách a v knihovnì výzkumného
ústavu, vloila pak své síly do vybudování
"

domí, e pro útlak tisícù nelze pøeslechnout
volání jednoho kadého.
Velké ideje, vyvraïování v zájmu tisícù
utlaèovaných, èiny ve jménu objektivního
principu nutnosti ztratily svoji vìrohodnost.
Filosofie dnes, narozdíl od valné èásti svých
dìjin, ji nechce být vzletnou právì proto,
aby byla a zùstala u vìcí. Právì v nich lze
nacházet alespoò petku víry v èlovìka navzdory selhání osvíceného Rozumu. Hegelovo devatenácté století vìøilo, e ve skuteèné
je rozumné, dvacáté století ukázalo, e rozumný mùe být èlovìk, ale nikoliv lidstvo.
A století pøítí?
Èím budeme krájet ten pøítí èas, ten
zatvrdlý krajíc víry v to, e se pøece jen vyznáme zcela bezpeènì a jistì v té skuteènosti,

z ní nejsme nikdy s to vystoupit? Právì
filosofie nám mùe naznaèit, e se skuteèností nelze beztrestnì manipulovat, e nièeho
nedosáhneme roztrením èlovìka a ostatního
svìta, èlovìka a pøírody, èlovìka a èlovìka.
Snad budeme schopni z filosofie alespoò
vyrozumìt, e jsme ji navdy odsouzeni ke
spoleènému ivotu èi smrti se vím, co k nám
patøí, a tedy i s Rozumem, který nás k této
manipulaci svádí. Z jeho pýchy i pádù se
mùeme pouèit a hledat odvahu hledìt nikoli
k tisíciletí, ale k okamiku.
Je-li tato odvaha opìt vidìt a vìøit inspirována filosofií, pak se zdá, e pochybování
a údiv jsou cestou k vìtímu bezpeèí a jistotì
vedního dne obyèejného èlovìka.
PAVEL BARAN

Vìdecká rada Ostravské univerzity zasedala
Ve ètvrtek 7. prosince 2000 se uskuteènilo
v kongresovém sále hotelu Imperial slavnostní zasedání Vìdecké rady Ostravské univerzity. V prùbìhu zasedání byl udìlen aka-

demický titul doctor honoris causa významné
osobnosti prof. Dr. Peteru Demetzovi z Univerzity v Yale (USA). Je mezinárodnì uznávaným a erudovaným odborníkem v oboru
literární a komparatistické vìdy, který pùsobí
na Filozofické fakultì naí univerzity od roku
1993 jako hostující profesor. Je dritelem
mnoha vyznamenání za mimoøádnou pedagogickou a vìdeckou èinnost a dne 28. øíjna
2000 mu byla prezidentem Èeské republiky
udìlena medaile Za zásluhy.
- JV -

univerzitní knihovny, která dnes slouí celé
Ostravské univerzitì.
Svou energií, nápady i silou osobnosti
dokázala propojit technické vybavení s obsahem fondu i zabezpeèením odborných
pracovníkù. Samozøejmì, e se ve mohlo
uskuteènit jen za podpory vedení univerzity
i za podpory jejích blízkých v rodinì a za
pøispìní vech kolegyò a kolegù z knihovny.
Je smutné, e jí nebylo dopøáno, aby ve
své práci pokraèovala a souèasnì se tìila
z dosaených výsledkù, protoe choroba,
které podlehla, byla silnìjí ne její vùle
a snaha.
Vichni, kdo si uvìdomují lidský i odborný pøínos paní Jany Trávníèkové, budou
na ni vzpomínat s úctou a uznáním.
HELENA AMÁNKOVÁ

Vzpomínka na Janu Trávníèkovou
V dobì pøedvánoèní, dva dny po svých
54. narozeninách nás po déle ne rok trvající
tìké nemoci opustila øeditelka Univerzitní
knihovny Mgr. Jana Trávníèková.
Do funkce nastoupila právì v dobì, kdy si
akademické vedení univerzity stanovilo jako
nejvyí prioritu vybudovat moderní univerzitní
knihovnu. Jana Trávníèková byla jednou z klíèových osob podílejících se na pøípravì koncepce, realizaci a uvedení knihovny do provozu.
Osobnost Jany Trávníèkové zùstane v naí
pamìti spjata s uskuteènìním významného zámìru, který posunul Ostravskou univerzitu o stupínek blíe k ideálu univerzity moderní doby.
DOC. RNDR. ALENA LUKASOVÁ, CSC.
PROREKTORKA PRO ROZVOJ A INFORMATIZACI
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Nai studenti pøivezli støíbrné medaile z Prahy

Stalo se ji tradicí, e se
poèátkem prosince koná Akademické mistrovství Èeské republiky drustev v atletice.
Ani letos tomu nebylo jinak.
Jubilejní 20. roèník se uskuteènil
4. prosince 2000. Do praské
kryté haly se sjela drustva z 15
fakult vysokých kol, aby zmìøila
své síly v rùzných atletických
disciplínách.

V kadé soutìi byli atleti
ohodnoceni urèitým poètem
bodù, kterými pøispìli do koneèného hodnocení, pokud bylo
urèeno celkovým souètem bodù.
V soutìi en jsme obsadili

koneèné 3. místo, mui byli jetì
o pøíèku lepí. V celkovém poøadí muù i en nás tyto výsledky vynesly na vynikající 2. místo, co ve srovnání s loòským
rokem znamená o stupeò lepí
výsledek. Porazila nás pouze

Celkové poøadí soutìe drustev:

Umístìní naich studentù:

1. FTVS UK Praha
2. PdF OU Ostrava
3. TU Liberec
4. PF Ústí nad Labem
5. ZÈU Plzeò
6. PF MU Brno

1. místo Kateøina Bábová
Michaela Blanárová

236,5 bodù
208
182,5
161,5
139
130

Fakulta tìlesné výchovy a sportu
v Praze, tøetí skonèila Technická
univerzita Liberec. Za námi
zùstala i Masarykova univerzita
Brno, FTK Univerzity Palackého
Olomouc a dalí.

400 m
tyè

2. místo Martin Bøeò
60 m
Helena imková
800 m
Jan Pernica
1500 m
Petr Juøíèek
tyè
Bábová, Procházková, imková, Szmeková 2 x 200 m
3. místo Petr Juøíèek
Petra Kiová

60 m pø.
1500 m

Svými body dále pøispìli: tìpánka Rozslerová, Radim ink, Lucie Procházková, Petra Szmeková, Karla
Petøíèková, Hana Schoøová, Petr Krejèiøík, Jan Nìmec, Jiøí Mitura, Radka Netouková, David Pavliska.
PETRA KIOVÁ, RADIM INK
1. ROÈNÍK TV-ÈJ

Èeská pocta polskému nositeli Nobelovy ceny
V roce 2000 uplynulo 75 let od smrti W³adys³awa Stanis³awa Reymonta, vynikajícího
polského spisovatele, nositele Nobelovy ceny
za literaturu z r. 1925. V Polsku byl pøi této
pøíleitosti vyhláen Reymontowski rok.
Oddìlení polonistiky slavistické katedry
FF se rozhodlo, e se pøipojí k pracovitím na
polských univerzitách a uspoøádá pod
zátitou velvyslance Polské republiky v ÈR,
pana Marka Pernala velkou vzpomínkovou
slavnost. Pøípravnému organizaènímu týmu
velela PaedDr. Jana Raclavská, na pøípravách
participovali pod jejím vedením vichni
uèitelé, doktorandi i studenti oddìlení,
cennými radami pøispìl i pan docent Balowski z univerzity v Opole.
Tato významná událost v ivotì katedry
probìhla ve dnech 6. a 7. prosince a mìla tøi
hlavní souèásti:
1. dvoudenní vìdeckou konferenci, na ní
vystoupily osobnosti z univerzit nejen

èeských, ale i polských (Katovice, Lod,
Opole, Varava),
2. impozantní soubornou výstavu o ivotì
a díle spisovatele, instalovanou v prostorách katedry slavistiky (zapùjèení více ne
dvaceti panelù nám laskavì zprostøedkoval polský generální konzulát v Ostravì),
3. veèerní divadelní pøedstavení, které
v ostravské komorní scénì Aréna sehrál
pøed domácím i zahranièním publikem
s obrovským úspìchem studentský divadelní soubor naí polonistiky - SZCZYT.
Ústøední souèástí vzpomínkové slavnosti
byla samozøejmì vìdecká konference. Byla
zajímavá nejen svou monotematièností, která
vdy dává monost nasvìtlovat urèitý
problém z mnoha stran, ale i tím, e zde své
první vìdecké krùèky udìlali nai doktorandi
Alexandra Dìdicová, Petr Vidlák, Ireneusz
Hyrnik a Michal Skalka. A jetì stojí za
zmínku to, e hosty i své kolegy si tentokrát
pøili do auly poslechnout vichni uèitelé
i studenti katedry - polonisté i rusisté. Aula
plná slavistù, øekl jeden student uznale
a mne tím velice potìil.
Ostravská polonistika se uspoøádáním
vìdecké konference pøipojila jako jediné
polonistické pracovitì na èeských univerzitách k polské mylence Reymontovského
roku a nepochybnì tím pøispìla k dobrému

jménu nejen svému, ale i Ostravské univerzity.
Ráda bych touto cestou podìkovala vem
uèitelùm i studentùm, kteøí se s velkým elánem podíleli na pøípravách a bezchybném
prùbìhu celé vzpomínkové slavnosti vìnované W. S. Reymontovi. Je radost vést
katedru iniciativních a velmi pracovitých lidí.
DOC.

DR.

EVA MRHAÈOVÁ

#
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Nové horizonty výchovy k obèanství
Mylenka utvoøit kurz výchovy k obèanství pro studenty
pedagogických fakult Èeské
republiky zrála nìkolik let.
Bìhem setkání pøi nejrùznìjích
pøíleitostech, v poslední dobì
zejména na semináøích SVODU
- nevládní organizace Spoleènosti pro výchovu k obèanství
a demokracii, se hledaly cesty
pro organizaèní a finanèní zatítìní cyklu odborných semináøù
k dané problematice. Byl utvoøen
tým lidí ochotných se ujmout
tohoto nároèného úkolu. Tento
tým se snail nalézt podporu jak
u vládních organizací, tak nevládních struktur - nadací a fondù. Bylo také podáno nìkolik
grantù Ministerstva kolství,
mládee a tìlovýchovy ÈR,
avak ádný z nich nebyl
schválen. Obrátili jsme se proto
na nevládní organizaci CIVITAS
v Kalifornii v USA. Nae úsilí
bylo korunováno úspìchem,
nebo tato organizace podpoøila
ná projekt nejen finanènì, ale
zajistila i odborníky, kteøí se
touto problematikou zabývají

VELVYSLANEC USA PØI

$

JEDNÁNÍ S

v USA, a vyslala je na stá do
Èeské republiky.
Prostøednictvím CIVITAS byl
zahájen dialog s velvyslancem
USA Johnem Shattuckem. Velvyslanectví USA podpoøilo tento
projekt, a tak bylo moné uskuteènit setkání odborníkù z USA
s týmem okolo projektu Výchovy
k obèanství na pùdì velvyslanectví v Hybernské ulici v Praze.
Pøedcházelo tomu nìkolik pozvání VIP èeského vysokého
kolství a Ministerstva kolství,
mládee a tìlovýchovy vèetnì
èlenù projektu do residence
velvyslance USA za úèelem
monitoringu vztahu výchovy
k obèanství ve strukturách naeho kolství. Kurz nazvaný
Nové horizonty výchovy k obèanství (NHVO) byl vytvoøen
èleny tohoto projektu - týmem
didaktikù a oborových didaktikù
olomoucké, praské a ostravské
univerzity, bìhem workshopu od
èervna do srpna roku 2000. Pro
zvýení atraktivity a efektivity
kurzu urèeného studentùm pedagogických fakult se stali èleny

MGR. KØÍSTKOVOU

VE SVÉ REZIDENCI V

PRAZE

tohoto projektu také studenti
kateder obèanské výchovy a základù spoleèenských vìd.
Kurz vychází z pøedpokladu,
e mnozí studenti pedagogických
fakult nemají zcela jasnou
pøedstavu o pojmu obèan a obèanství a nejsou schopni identifikovat znalosti, dovednosti
a postoje potøebné pro obèana
Èeské republiky. Varující je
i radikalizace vysokokolských
studentù v anarchistických a levicovì orientovaných organizacích, sílí také nacionalistické
hnutí podporované dokonce
nìkterými pedagogy vysokých
kol. Absolvování jednosemestrálního kurzu studenty pedagogických fakult by mìlo vést
k rozvoji osobnosti studenta jako
obèana a zároveò by mìlo
ovlivnit i jeho pedagogickou
erudici jako budoucího uèitele.
Pøi zmìnì politického reimu
se samozøejmì musí zmìnit
i systém kolský. V obèanské
výchovì bylo vytvoøeno hned
nìkolik schémat, jak novì chápat
obèanství a výchovu k obèanství,
diskuse o jejich smysluplnosti
a funkènosti vak zdaleka
neutichla. S tvorbou Rámcových
vzdìlávacích programù dokonce
znovu nabývá na intenzitì.
Projekt je zamìøen na podporu
obèanských postojù a dovedností
studentù vysokých kol v rozsahu jednoho semestru. Pro
realizaci bylo vytvoøeno schéma
rozrùstání dosahu NHVO:
1. pøíprava kurikula,
2. ovìøení na zkuebních skupinách
(úèastníci
kurzù
SVOD),
3. posluchaèi OV pedagogických
fakult,
4. posluchaèi pedagogických fakult,
5. posluchaèi vech fakult èeských vysokých kol.
V prùbìhu roziøování dosahu
Nových horizontù výchovy
k obèanství by mìlo dojít ke
dvìma dùleitým efektùm:
l vytvoøí se soubor témat a pojmù, které jsou relevantní
spoleèensky a zároveò atraktivní pro studenty vysokých
kol,

vykolí se uèitelé, kteøí budou
mít osvojeny lektorské dovednosti potøebné pro vedení
kurzu.
Jako výchozí prostøedí byly
adaptovány programy, které jsou
zamìøeny na podporu obèanských postojù a dovedností
a které ji proly ovìøením
v praxi støedních a základních
kol. Cíle výuky jsou v tøetí etapì
rozøazeny do dvou kvalit.
Budoucí uèitelé budou vyzváni
k osvojení si nìkterých obèanských kompetencí a zároveò
budou seznamováni s cíli a metodami programù, které napomáhají vytváøení obèanské spoleènosti.
Dalím pozitivem je mnoství
aktivizujících metod, které mohou vyzvat studenty ke spontánním prezentacím jejich postojù. Úcta, zodpovìdnost, poctivost, angaovanost a podobné
hodnoty se tìko mohou vtloukat
do hlavy studentù frontálním
pøednesem. Je moné, e aktivizující metody výuky budou
v semináøích dneních pedagogických fakult pùsobit ponìkud bizardnì. Jejich pouití se
mùe s velkou pravdìpodobností setkat s kritikou z øad
studentù i uèitelských pracovníkù.
V zimním semestru 2001 by se
mìly Nové horizonty výchovy
k obèanství zkuebnì zaøadit do
vzdìlávacích programù kateder
Obèanské výchovy, po vyhodnocení by mìlo dojít k rozíøení
dosahu NHVO na pedagogické
fakulty a výhledovì by se mìla
modifikace NHVO objevit v univerzitních základech dalích
fakult. Pokud bude celý plán
realizován, program Ètením
a psaním ke kritickému mylení
by zprostøedkovanì oslovil znaènou èást budoucích elit. Pøi pohledu na úroveò kritického
mylení naí populace by lo
o nezanedbatelný pøínos.

l

MGR. EVA KØÍSTKOVÁ
OV

OBOROVÝ DIDAKTIK

A ÈLEN VÝBORU NEVLÁDNÍ
ORGANIZACE

SVOD
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Velký Terè Zemì (ze mì) - Textil
V pondìlí 4. prosince 2000
v 16 hodin se konala vernisá
výstavy Velký Terè Zemì (ze
mì). Zvlátní název zvlátní
výstavy. Pøedvádìla zde své vyzrálé práce z textilu docentka
Michaela Terèová, jinak vedoucí
katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
Èím výstava zaujala? Myslím,
e ji svým tajuplným zahájením. Svìtla zhasla, na podlaze
se objevil první obraz Velký
Terè Zemì rozdìlený do ètyø
polí svítícím køíem. Zvlátní
symbolika, v potemnìlé výstavní
síni trochu a budící úzkost. Pøipomínala symbol ètyø. Èlovìk
zaèal vztahovat tento symbol

VELKÝ TERÈ ZEMÌ -

sobì. Co asi znamená? Ètyøi svìtové strany nebo historicky ètyøi
ivly Zemì nebo ètyøi základní
barvy?
Vernisá zahájila paní docentka Svatava Urbanová velmi kultivovaným úvodním projevem, na
dnení dobu a nezvykle kultivovaným. Èlovìk jej s potìením
vyslechl, protoe i pøi nìm mìl
pocit krásna. Nebyl pouze formálním projevem, ale jakoby ètením nitra autorky obrazù pøi jejich tvorbì, protoe její vazba na
autorku nebyla pouze formální.
Zaèala porovnáváním zaèátku výtvarné cesty, kdy Michaela Terèová mìla potøebu vyrovnat se
s hmotou jako s pøírodním materiálem v elementární substanci

DÍLO, KTERÉ ZAUJÍMALO POLOVINU VÝSTAVNÍ SÍNÌ A BUDILO VELKOU

POZORNOST SVOU NEZVYKLOSTÍ

PO ÚVODNÍM PROJEVU DOC. SVATAVY URBANOVÉ (VE STØEDU VPRAVO) DOC. MICHAELA
TERÈOVÁ (VPØEDU VLEVO) DÌKUJE HOSTÙM VERNISÁE ZA POZORNOST A DOC. URBANOVÉ ZA MISTROVSKÉ ÚVODNÍ SLOVO K VÝSTAVÌ

a dobrat se k jejímu prazákladu
v nerostné, vodní, barevné, svìtelné, tónové podobì, kdy smyslovì vnímala pøírodu a doteky
svých rukou se ujiovala o vlastních, subjektivních vlohách
a zpùsobilostech, pøijímala a dávala impulsy podobné nasycení
hladovìjícího. Dnes se autorka
výtvarných dìl nachází ve fázi,
kdy má potøebu tyto vjemy a city
pojmenovávat. Dospívá k pojmovému mylení bez ohledu na urèitý vjemový obsah. Impulsy,
které dostává a pøedává, ji pøekraèují její city a intuici, pravdìpodobnì pøekraèují také její
ivot. Vstupují do volné duchovní
aktivity a zrcadlí se ve vìdomé
a uvìdomìlé tvùrèí èinnosti.
Symbol Zemì se na výstavì
opakoval mnohokrát v trojroz-

mìrných dílech i ve velmi krásných batikách, které k pozorovateli promlouvaly velmi jemnou
øeèí. Ze vech dìl vyzaøovala
silná vazba autorky na pøírodu,
na Zemi, na vesmír, kterých se
chtìla autorka svým vlastním
zpùsobem zmocnit a svým vlastním zpùsobem je vyjádøit. Co se
jí podaøilo.
Velký poèet hostù vernisáe
odcházel s proitkem krásna.
koda, e na vernisái jako hosté
byli pøevánì èlenové Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Proitek krásna má èlovìk
málokdy a kadý èlovìk jej potøebuje, aby jeho ivot nebyl
jednotvárnì edivý. A tato vernisá proitek krásna ve vech
smìrech èlovìku dala.
E. K.

Informace z kurzù protidrogové prevence

V listopadu probìhly, podobnì jako v loòském
roce, kurzy pro kolní metodiky protidrogové prevence a sociálnì patologických jevù, organizované
katedrou pedagogiky. Za vydatné spolupráce studentù vychovatelství se podaøilo zorganizovat pro
uèitele základních a støedních kol i pro jiné dalí
pedagogické pracovníky celkem dva týdny pobytu
mimo mìsto Ostravu (v Øece a v Karolince-Bzovém), naplnìné nejen celodenními semináøi, ale
také bohatým programem ve zbývajícím volném
èase. Doufám, e letoní kurzy byly opravdovým
pøínosem pro vechny zúèastnìné a e v mnohých
zanechají hezké vzpomínky na krásnì strávené dny
v pøíjemné, pøátelské a humorné atmosféøe, která se
záhy vytvoøila na obou kurzech. O celkové pohodì
snad svìdèí i pøiloená fotografie.
Chtìla bych podìkovat nejen vem studentùm

a vem svým spolupracovníkùm mnohdy za velice
obìtavou pomoc pøi pøípravì a realizaci tìchto
kurzù, ale také pracovnicím z dìkanátu za cenné
rady a trpìlivost, se kterou pøistupovaly ke vem
problémùm, je se v prùbìhu realizace vyskytly.
Vlastnì ani nevím, jak podìkovat, aby to nevyznìlo
jen jako prázdná fráze, ale opravdu jako upøímná
slova díkù. Snad tedy zcela prostì - moc dìkuji.
Jetì pøed Vánocemi mìl z celé akce vyjít
sborník s mnohými pøíspìvky i nápady, doplnìný
navíc ilustraèními fotografiemi nejen lektorù v akci, ale také samotných úèastníkù. Nìkolik výtiskù
bude zájemcùm k dispozici také v univerzitní knihovnì. Snad byste si jej nejen vzhledem k pøíspìvkùm, ale také kvùli opravdu vydaøeným fotografiím nemìli nechat ujít.
MIRIAM PROKEOVÁ

%

stlist.qxd

23.1.2001 08:20

StrÆnka 8

Významné výroèí na katedøe hudební výchovy
25. prosince 2000 ubìhlo 100 let od narození profesora Josefa Schreibra, skladatele, sbormistra, organizátora, kritika
a hudebního pedagoga, který své pedagogické pùsobení na rùzných typech kol zavril právì
na katedøe hudební výchovy Pedagogické fakulty v Ostravì (1961-1970).
Zde se vìnoval výuce hudebnì-teoretických pøedmìtù, vedl
a oponoval diplomové práce
s regionální a zejména sborovou
tematikou a pøedevím se snail
ve svých studentech probudit
zájem o hudbu a vekeré hudební
dìní ve mìstì. Sám se èasto
zúèastòoval nejrùznìjích hudebních produkcí a koncertù a po
jejich skonèení vdy ivì a dlouho diskutoval se studenty i kolegy o rùzných hudebních událostech. Velmi rád napøíklad
vyprávìl o svém setkání s P. Hindemithem èi o své spolupráci
s Jaroslavem Voglem, éfem
ostravské opery, s ním ve 30.
a 40. letech v podstatì organizoval ostravský hudební ivot.
Schreibrovy zásluhy v této oblasti jsou velmi významné, svým
dílem toti pøispíval k vyrovnávání kulturního handicapu,
který mìla vùèi jiným velkým

mìstùm Ostrava na poèátku
století.
Celoivotní vestranné hudební aktivity Josefa Schreibra si
studenti a pedagogové katedry
hudební výchovy pøipomnìli na
Vzpomínkovém veèeru, který
probìhl 18. prosince 2000 v aule
Pedagogické fakulty OU. Komponovaný poøad, který pøipravila
Mgr. Hana Adámková, pøedstavil
Schreibra zejména jako skladatele. Prostøednictvím nahrávky
uvedl jeho Miniatury pro klavír
Zdenìk Stibor, studentka umìlecko-pedagogické katedry Veronika Ulitzková pøednesla Schreibrovu Sonátu pro sólovou violu,
komorní tvorba byla zastoupena
Lidovými nocturny pro soprán,
flétnu a klavír (Petra Raíková,
Kateøina Studentová, Roman
Rucký), Schreibrovo sborové
dílo reprezentovaly tøi úpravy
lidových písní v podání Vysoko-

Koncert posluchaèù
Dne 12. prosince 2000 se
konal ji tradièní koncert posluchaèù katedry hudební výchovy.
Letoní koncert se pynil
velmi vysokou úrovní výkonù,
co jistì polahodilo oukùm
nejen studentù, ale i pedagogù,
kteøí si pøili koncert poslechnout. A e jich nebylo
málo! Malý sál v podkroví
hudební katedry doslova praskal
ve vech. Studenti, pøevánì absolventi konzervatoøí, zde pøedvedli díla osvìdèených skladatelù, jako jsou napø.: J. S.

Bach, A. Vivaldi, G. B. Pergolesi, G. H. Händel, R. Schumann
a L. Janáèek, ale i díla ménì
známých autorù. Zaznìla zde
i píseò z muzikálu Bídníci,
spirituál a blues. Posluchaèi
ocenili i skladby v provedení
pestrých a netradièních nástrojových seskupení (kytarové duo
a zpìv, klavírní ètyøhra, trubka,
pøíèná flétna ). O perlièku na
závìr se postaral Roman Rucký
se svými dvìma ragtimy na
klavír. Po koncertì se vám mohlo
podaøit zaslechnout slova chvály
témìø ode vech zúèastnìných
pedagogù, a tak snad vichni
odcházeli s pocitem velice pøíjemného hudebního záitku.
O týden pozdìji se konal dalí
koncert posluchaèù, tentokrát
vak prvních roèníkù (obligátù).
Studenti zde vìtinou hráli poprvé, take o trému nemìli nouzi.
Ve ale dobøe dopadlo a koncert
vesele zakonèil esový kvartet
skladbou od skupiny Olympic
elva.
ZUZANA PIRNEROVÁ
1. ROÈNÍKU PDF
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kolského pìveckého sboru
s dirigentem prof. Lumírem Pivovarským. Posluchaèi mohli
zhlédnout také malou výstavu
korespondence, partitur a dalích
dokumentù ze Schreibrovy pozùstalosti, která je uloena
v Dokumentaèním støedisku
katedry hudební výchovy. Sou-

èástí veèera byla i osobní
vzpomínka vedoucího katedry
doc. PhDr. Jana Mazurka, CSc.,
na svého uèitele a pozdìjího
kolegu profesora Josefa Schreibra, která toto pøíjemné pøedvánoèní setkání ukonèila.
DOC. MGA. RENÉ ADÁMEK

FOTO:

AUTOR

Pøedvánoèní setkání se zástupci církví
Ve støedu 20. prosince 2000,
symbolicky v èase pøedvánoèním, probìhlo na pùdì Ostravské
univerzity setkání pøedstavitelù
Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity se zástupci nìkterých
církví pùsobících na støední a severní Moravì. Na schùzce iniciované dìkanem PdF byli za Pedagogickou fakultu pøítomni její
dìkan doc. Janáèek a prodìkani
Dr. Franiok a Dr. Svobodová a dále vedoucí katedry køesanské
výchovy PdF OU Mgr. Stanislav
Piêtak, Ph.D., a èlen této katedry
Mgr. Piêtak. Z církví pøijali pozvání zástupci Biskupství ostravsko-opavského (ThLic. Jan Larisch), Církve bratrské (Mgr.
Stanislav Stebel), Církve èeskoslovenské husitské (biskupka
Jana ilerová), Èeskobratrské
církve evangelické (Antonín Plachý), Slezské církve evangelické
a.v. (biskup Mgr. Vladislav Volný) a Slezské diakonie (Ing.
Èeslav Santarius a Mgr. Zuzana
Filipková).
Jednání se v obecné rovinì
týkalo souèasné situace a perspektiv vzdìlávání v oblasti náboenství v Èeské republice. Kon-

krétnì pak bylo zamìøeno na problematiku budoucího smìøování
katedry køesanské výchovy Pedagogické fakulty OU a moného vytvoøení bakaláøského studijního programu, v nìm by náboenská výchova byla propojena
se speciální pedagogikou, sociálSsolventi tohoto studijního oboru
by pak nali uplatnìní napø. v rùzných typech azylových domù,
støediscích peèovatelské sluby,
stacionáøích pro postiené dìti,
poradnách pro obìti násilí a trestných èinù apod. Ji dnes je
v podobných zaøízeních pociována zvýená potøeba takto
vzdìlaných pracovníkù.
Celé setkání probìhlo v pøátelské atmosféøe plné duchovního
porozumìní a zcela jistì nebylo
setkáním posledním, nebo zástupci uvedených církví se znovu
sejdou v jarních mìsících, aby
upøesnili své pøedstavy o zmínìných studijních oborech a pøipravili vechny potøebné podklady pro jejich akreditaci.
DIANA SVOBODOVÁ
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První svazek edice Universum

Jistìe by bylo nejlépe, kdybyste pøesnì vìdìli, co je to frazeologie a idiomatika, abyste
mohli mít z kníky, která má
trochu komplikovaný název Pojmenování zvíøat v èeské a nìmecké frazeologii a idiomatice Èesko-nìmecký a Nìmecko-èeský slovník (to ve jetì jednou
nìmecky) èirou, nièím nezkalenou radost. Jene kdy zjistíte,
e o pøesný význam obou pojmù
ani tak nejde, a jak u to bývá,
odborníci se o nì jistì pøou,
pøestanete se cítit laikem, stanete
se uivatelem a v osobní pøíruèní knihovnì zaènete horlivì
pøemisovat tituly tak, aby tohle
parádní dílo Evy Mrhaèové, Evy
Jandové a Jürgena Hartunga
(s tradiènì kvalitním grafickým
rukopisem Zbyòka Janáèka) nalo èestné místo vedle Zaorálkových Lidových rèení, Ouøedníkova mírbuchu, Obrátilových

Kryptadií a dalích nepostradatelných slovníkových pomùcek,
ke kterým se utíkáte vdy, kdy
vám chybí pøesný výraz nebo
potøebujete vyjádøit komplikovanou mylenku s lapidární výstiností a také s pøesnì zvolenou
mírou populismu.
Zvlátní pùvab nové publikace
(je to 1. svazek trochu klopotnì
startující edice Universum, který
vydala Ostravská univerzita v nakladatelství TILIA) je ovem také v jejím dvojjazyèném materiálu, a to nejen pro specialisty.
I ètenáøi (nebo chcete-li konzumenti) s jen pasivní znalostí
nìmèiny mohou v slovníkové
èásti najít zøetelné doklady
dlouhovìkého kulturního sousedství, a je pøíjemné vìdìt, e
tuto skuteènost mùeme vnímat
bez jakýchkoliv nacionálních èi
ideologických pøíznakù.
Snad nejsympatiètìji kníka

pùsobí ve chvílích, kdy ji zbavíme jakéhokoliv pragmatismu
a èteme si v ní jen tak pro potìení. Nìkterá hesla obsáhlého
slovníku bude jistì mnohý z ètenáøù chápat jako úsmìvné repetitorium èehosi dùvìrnì známého
a bezpeènì zakódovaného ve
svém jazykovém povìdomí, jindy se mu z hlubin pamìti vynoøí
polozapomenuté jazykové segmenty i se svými zcela konkrétními privátními reminiscencemi.
A nejpøívìtivìji kníka promlouvá tam, kde se zableskne
nìco, co v naem subjektivním
svìtì zatím nebylo a co nás kadého pochopitelnì jinak obohacuje. Co není tøeba inspirativní, a v tìchto dnech i velice
aktuální, kdy si u hesla koèka
jako 31. poloku pøeèteme: Ráda
koèka ryby jí, ale do vody se jí
nechce? A nenaplní vás oprávnìným optimismem, kdy si

vimnete, e i Nìmci mají
frazeologický ekvivalent èeského být líný jako prase?
Je to kníka, která chutná
a voní.
-

RR

-

Èeská televize - vìc nás vech

V souvislosti s krizí ve veøejnoprávní televizi
jsem poádal o posouzení situace doc. PhDr.
Pavla Pácla, CSc., a Mgr. Evu Lenartovou.

Doc. PhDr. Pavel Pácl, CSc. - pøednáí na
Filozofické fakultì OU mimo jiné sociologii médií a sociologii regionálních sdìlovacích prostøedkù, je autorem nìkolika
monografií zabývajících se sdìlovacími
prostøedky.
Pane docente, byla nebo je podle Vás
v souvislosti s krizí ve veøejnoprávní televizi ohroena svoboda slova a informací?
Do jisté míry ano.
V èem vidíte dùleitost veøejnoprávní
televize?
Domnívám se, e v naí spoleènosti, a tím
mám na mysli také historické souvislosti,
kterými procházíme, je veøejnoprávní televize naprosto nezbytná. Je jistou protiváhou
komerèních televizí, je nìèím, co by mìlo mít
hlavní vliv na vytváøení veøejného mínìní, je
nìèím, co by zároveò mìlo dret jistou laku
veøejného sdìlování jako takového. Sami novináøi by se mìli pouèit z této situace, která
nastala i tím, e by si sami urèili jistý etický
kodex, který by mìl ve veøejnoprávní televizi
platit. Aby oni sami zasvìcenì rozhodovali
o tom, co je etické a co není etické.
Na druhé stranì nemùeme si vítìzství a doufám, e to bude vítìzství stávkujících
novináøù - vysvìtlovat tím, e hromadné
sdìlovací prostøedky by získaly zcela neomezenou, absolutní svobodu.

Mìli by se k situaci ve veøejnoprávní televizi vyjadøovat studenti, herci, veøejnost
a politikové, nebo jen zasvìcení odborníci?
Já bych to rozíøil. K situaci ve veøejnoprávních prostøedcích by se mìli vyjadøovat vichni lidé, nejenom ti jmenovaní.

Máte nìjaký návrh, jak øeit souèasnou
krizi?
Já si myslím, e je nutné velice brzy, pokud
mono v nejbliích dnech, najít zpùsob, jak
legálnì odvolat souèasného generálního øeditele a souèasnou Radu a ustavit jisté prozatímní vedení televize s tím, e by byl zároveò
pøipraven nový zákon, který by celou situaci
vyøeil.
Mgr. Eva Lenartová - vyuèovala rozhlasovou tvorbu na katedøe èeské literatury,
literární vìdy a dìjin umìní, je redaktorkou ostravského studia Èeského rozhlasu.
Je podle Vás, paní redaktorko, v souvislosti s krizí ve veøejnoprávní televizi ohroena
svoboda slova a informací?
Myslím si, e ano. Ale týká se to v tomto
pøípadì Èeské televize, netýká se to celé spoleènosti, protoe Èeská televize není jediné
médium, by je to médium s obrovským vlivem, ale pochybuji, e by se jedno jediné médium, ve kterém by byla potlaèena svoboda
slova, které by bylo nìjakým zpùsobem
cenzurováno, co se jistì v Èeské televizi
momentálnì dìje, mìlo vliv na svobodu slova
v rámci celé spoleènosti. Asi by se jeden

ostrùvek nesvobody neudrel.

V èem vidíte dùleitost veøejnoprávních
sdìlovacích prostøedkù - Èeské televize
a Èeského rozhlasu?
Na téma, co to je veøejnoprávní, probìhla
u øada diskusí a nejsem si jistá, e nìkdo
tento pojem zcela pøesnì definoval. Kadopádnì od veøejnoprávních médií se oèekává,
e budou informovat objektivnì, nestrannì,
obsanì a e budou jakýmsi zpùsobem, tímto
svým postojem, nápomocna vem demokratickým a pozitivním obèanským procesùm,
které ve spoleènosti probíhají.
Mìli by se k situaci ve veøejnoprávní
televizi vyjadøovat studenti, umìlci, veøejnost a politikové, nebo jen zasvìcení odborníci?
Ná národ se vyznaèuje tím, e tady máme
obrovské procento odborníkù na fotbal a na
televizi. Nicménì si myslím, e k situaci ve
veøejnoprávní televizi se mùe vyjádøit kdokoliv, protoe se ho to týká, a taky nevím,
koho bych oznaèila za odborníka na tuto
problematiku. Kdybych mìla hledat z lidí,
které znám, tak bych moná nala dva nebo
tøi, ale tìko bych je asi obhajovala. V ádném pøípadì nepovauji za odborníky napøíklad lidi, kteøí zasedají v souèasné mediální komisi, a ani nikoho z Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání.
RADIM HORÁK,

STUDENT
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Setøièka Carrie slavila výroèí
Na sklonku loòského roku jsem se
zúèastnil konference Sister Carrie Turns 100
na pozvání Mezinárodní Dreiserovy spoleènosti. Konference probìhla na Pennsylvánské univerzitì ve Filadelfii u pøíleitosti
stého výroèí prvního vydání románu
Theodora Dreisera Sestøièka Carrie v roce
1900. Své výroèí vak slavilo i místo konání
konference - knihovna Pennsylvánské univerzity, která byla zaloena pøed 250 lety.
Jejím zakladatelem nebyl nikdo jiný ne
proslulý osvícenský myslitel, státník, spisovatel, tiskaø, vìdec, vynálezce Benjamin
Franklin, s jeho ivotem je pennsylvánská
metropole Filadelfie neodmyslitelnì spjata.
Vlastní program konference byl rozdìlen
do nìkolika sekcí, v nich se svými pøíspìvky
vystoupili pøední dreiserologové, kteøí ivotu
a dílu amerického naturalistického spisovatele zasvìtili celou svou vìdeckou kariéru.
Mnozí z nich byli renomovaní autoøi èetných
vìdeckých publikací, napøíklad Joseph Epstein, Donald Pizer, Paul Orlov, Thomas P.
Riggio a také staøièký profesor Robert Elias,
autor prvního ivotopisu T. Dreisera, s ním
se dokonce za svého mládí osobnì poznal.
Mezi úèastníky byli i Miriam Gogol, která
v akademickém roce 1999-2000 pùsobila
v rámci Fulbrightova programu na katedøe
anglistiky a amerikanistiky Ostravské univerzity, a Stephen C. Brennan, jen nai univerzitu rovnì navtívil, kdy u nás pøednesl
pøednáku o americkém naturalismu.
Mé vystoupení se uskuteènilo v mezinárodní sekci nazvané Sestøièka Carrie v pøekladech. Zaznìlo v ní pìt pøíspìvkù, které se
se zamìøily na jazyková i kulturní úskalí
pøekladu Dreiserovy prvotiny. U nás tento
román vyel ve dvou pøekladech, poprvé
v roce 1931, tedy tøi desetiletí po jeho vydání
v USA, pod názvem Sestra Carrie, a v modernìjí verzi v roce 1957 jako Sestøièka
Carrie. Aby americké publikum pochopilo
rozdíl v samotném titulu mezi prvním a druhým pøekladem, musel jsem mu objasnit rysy
èeského deminutiva a dále jsem se ve svém
pøíspìvku snail na konkrétních èástech textu
ukázat, v èem je druhý pøeklad kvalitnìjí ne
první z tøicátých let. Souèástí naeho vystoupení bylo ètení úvodních tøí odstavcù
Dreiserova románu v jazyce pøekladu. A tak
ameriètí úèastníci konference mohli slyet
Sestøièku Carrie nejen v angliètinì, ale také
v èíntinì, francouztinì, nìmèinì, japontinì
a díky mé úèasti také v èetinì. Domnívám
se, e lo o astný nápad, který prùbìh konference mile osvìil, by svou atmosférou
mohl pøipomenout happening. Pøi ètení Dreiserova textu v cizích jazycích úèastníci pozornì sledovali jejich zvukovou stránku
a vùbec jim nevadilo, e ètenému slovu nero

zumí. Koneckoncù lo o znalce Dreiserova
díla, dobøe obeznámené s obsahem autorovy
prvotiny.
Souèástí konference byla i unikátní výstava
vzácných knih a rukopisù Theodora Dreisera,
doplnìná i fotografiemi z prozaikova ivota
a jeho korespondencí, napøíklad se slavným
básníkem Edgarem Lee Mastersem, autorem
sbírky Spoonriverská antologie. Obsah konference vak nejvíce obohatil její kulturní
program. Velkým záitkem pro vechny
pøítomné byl koncert sestavený z písní
Dreiserova bratra, ve své dobì významného
skladatele Paula Dressera, bìhem nìho
Dresserovy písnì zaznìly v podání jejich
praneteøe Tedi Dreiser Godard. V prùbìhu
konference se promítaly filmové adaptace
Dreiserových dìl v rámci tzv. Dreiser Film
Fest, a to Americká tragédie, Carrie a Místo
na slunci. Zajímavá byla také dramatická
úprava Sestøièky Carrie v provedení souboru
People's Light and Theatre Company. Toto
dvoudílné pøedstavení mìlo svou premiéru ji
v roce 1991 právì ve Filadelfii a setkalo se se
sluným ohlasem. Souèástí konference bylo
i nìkolik recepcí v pùsobivých prostorách

knihovny, bìhem které jsem mìl monost
navázat nové profesionální kontakty.
Za svého krátkého pobytu v USA jsem také
navtívil New York a Boston, kde jsem se
setkal s naím bývalým kolegou Tomem
Connollym, ovem hlavním dùvodem mé
zajíïky do Nové Anglie byla knihovna
Brandeisovy univerzity a setkání s Verou
a Andrew Laskovými, Èechoamerièany, kteøí
pøed mnoha lety absolvovali prestiní
Chicagskou univerzitu a kadý ve svém
oboru dosáhli pozoruhodného úspìchu. Vera
Laska je autorkou nìkolika knih, vèetnì
monografie o Benjaminu Franklinovi, pøeloené i do èetiny. Závìrem jedna kuriozita:
do Státù jsem pøicestoval pøesnì v den, kdy se
mìl celý národ dozvìdìt jméno nového
amerického prezidenta. e se dìje nìco
neobvyklého, poznal jsem ji na letiti. Co se
dìlo dále, to ji dobøe víte sami. V kadém
pøípadì jsem byl neustále pøesvìdèován
o tom, e jsem svìdkem historického dìní. Já
bych jen dodal, e velmi, velmi nestandardního!
STANISLAV KOLÁØ
KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

Z katedry hudební výchovy

V programech koncertù festivalu nové
tvorby ostravských umìlcù Hudební souèasnost nacházíme pravidelnì kompozice
doc. MgA. Jana Grossmanna. Vøelý ohlas
u publika mìl na druhém komorním veèeru
(28. 11.) Klarinetový kvartet, který s tvùrèím
zaujetím interpretovalo Stadlerovo kvarteto
(Petr Bohu, Svetoslav Toèev, Igor Frantiák,
Jiøí Masný). Na závìreèný slavnostní koncert
letoního 25. roèníku (24. ledna 2001, 19 hod.
sál Janáèkovy konzervatoøe) srdeènì zveme
vechny hudbymilovné ètenáøe.
l Pøedvánoèní vystoupení Vysokokolského
pìveckého sboru , které se uskuteènilo v aule
l

OU 7. 12., mìlo tentokrát dvojí zámìr. První,
duchovní, krásným zpìvem potìit srdce
posluchaèù, druhý, materiální, získat prostøedky na nákup lékaøských pøístrojù pro
Rehabilitaèní ústav v Hrabyni. Profesionální
výkon tìlesa, které øídil prof. Lumír Pivovarský, ocenilo publikum nejen potleskem, ale
i výí penìních pøíspìvkù.
l Na zasedání Vìdecké rady Ostravské
univerzity (7. 12.) probìhlo úspìnì jmenovací øízení doc. PhDr. Jana Mazurka, CSc.,
v oboru Hudební teorie a pedagogika. Upøímnì blahopøejeme.
ÁRKA ZEDNÍÈKOVÁ
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12th annual Conference of the European Association
for International Education, Leipzig, Germany
Ve dnech 28. 11. - 1. 12. 2000 jsem se zúèastnila mezinárodní konference v Lipsku,
kterou poøádala organizace EaIE = European
Association for International Education.
O existenci této organizace jsem se dozvìdìla
pøed 2 lety, kdy jsem navtívila univerzity ve
Velké Británii a hovoøila o zkuenostech
s programem Socrates s pracovníky zahranièních oddìlení. Zjistila jsem, e se
jednou za rok setkávají v Evropì na
konferenci, kde se navzájem uèí, diskutují
a vymìòují si své zkuenosti. Èlenem této
organizace se mùe stát organizace /jedinec/
zaplacením èlenského poplatku a pak ji
dostává materiály, broury, aktuální informace a také jednou za rok pozvánku na
konferenci.
Kdy jsem pøela ze Zdravotnì sociální
fakulty OU na Filozofickou fakultu OU
v bøeznu roku 2000, diskutovaly jsme s mou
novou nadøízenou - doc. Kalnickou, jak by
má práce mohla a mìla vypadat, o tom, co
bych mohla zlepit nebo dìlat jinak, já jí
sdìlila své zkuenosti z práce referenta pro
zahranièní styky na Zdravotnì sociální
fakultì, také o mé cestì do Velké Británie
a pozdìji také o této organizaci. Paní docentka mne vyslechla, podpoøila a navrhla
úhradu èlenství Filozofické fakulty OU v této
organizaci. Èekala mne první zahranièní
sluební cesta, kdy jsem byla vyslána na
zkuenou. Jsem za to - nyní ji paní dìkance
- vdìèná a myslím si, e pro kadého
z nás, v jeho pùsobnosti je rozvoj zahranièních kontaktù, je tato zkuenost velmi
pøínosná.
Mám-li shrnout své dojmy - mìla jsem
hodnì èasu a moností diskutovat s lidmi,
kteøí dìlají stejnou práci jako já. Poslouchala
jsem rady zkuenìjích o tom, jak zatraktivnit a pøilákat zahranièní studenty na svou
univerzitu, která zatím nabízí výuku pouze
v èetinì. Ptala jsem se, jak zaèínali a jaké
mìli problémy, ne nali pochopení a podporu pro to, aby na jejich univerzitu zaèali

pøijídìt zahranièní studenti, ne se prokázalo, e je to pro kolu pøínosem. Mìla
jsem hodnì co pøemýlet nad tím, kdy
hovoøili o tom, e jsou tato oddìlení 24 hodin
permanentnì na mobilních telefonech ve
dvou lidech, vdy pøipravených pomoci
radou a odpovìdí zahraniènímu studentovi.
Ztratila jsem pocit ménìcennosti, kdy jsem
si myslela, e nemáme co nabídnout, protoe
do Ostravy nikdo nepøijede z dùvodu jazykových - vichni ti Dánové, Holanïané, védové nebo Rusové mají vlastnì úplnì stejný
problém - musí pøipravit výuku v jiném ne
v mateøském jazyce a snaí se o to. Uvìdomila jsem si, e jsem na fakultì, která mùe
konkurovat, protoe má nejlepí pøedpoklady
k tomu, aby se dorozumìla se svìtem, a e
prvním krùèkem k tomu je na Filozofické
fakultì OU program: Czech Cultural Studies. Kdy hovoøili o technických vybaveních svých pracovi, vzbuzovalo to ve mnì
úsmìvnou závist. Srovnávala jsem své zkuenosti, kdy mluvili o kontaktech s cizineckou policií a o problémech, které se íøí
mezi lidmi mnohem rychleji ne dobré
zprávy. Pøemýlela jsem nad postojem své
univerzity a srovnávala, kdy mluvili o svých
domovských univerzitách a jejich postojích
k zahraniènímu studentovi. Zapojila jsem se
do diskuse, kdy jsme byli rozdìleni do skupin a dostali za úkol pøipravit proces nabídnutí fiktivní univerzity zahraniènímu studentovi. Pøemýlela jsem nad funkcí Public
Relation Department a spolupráci s oddìlením zahranièních stykù, o které hovoøili.
Vyslechla jsem informace o programu Gruntvig. Poslouchala jsem pozornì pøednáku
øeditele zahranièního oddìlení z Masarykovy
univerzity, který hovoøil o tom, jak je obtíné
získat zahranièní studenty i na jejich univerzitu. Vymìòovala jsem si materiály naí
univerzity s materiály z jiných univerzit.
Setkala jsem se s partnery z Jonkopingu
a byla potìena, e u vím, kdo mi odpovídá
na mé e-mailové zprávy. Zpívala jsem blues,

které pøipravila zahranièní referentka z Washingtonu a které se jmenovalo: Jak nevyhoøet aneb blues zahranièního pracovníka
a cítila se pøi tom stejnì uvolnìnì jako vichni.
Setkala jsem se se zajímavými lidmi z celého svìta, a vichni mluvili jedním jazykem
- angliètinou - a pøi veèerních procházkách
Lipskem, které ji ilo nádhernou vánoèní
atmosférou, jsme se potkávali, zdravili se
a vzájemnì se na sebe usmívali, pili jsme horký grog pod obrovským vánoèním stromkem,
anebo jsme se potkávali veèer v hospùdkách,
kde jsme po kadém dlouhém dni, kdy jsme
opustili Kongresové centruma vydali se do
svých hotelù, li s novì poznanými kolegy,
probírali jsme své problémy a práci a slíbili si
vzájemnou pomoc a spolupráci.
Vrátila jsem se zpátky s hlavou plnou
informací, nápadù a optimismu. Budu se
snait o to, (aspoò po tu dobu, co tady budu),
aby zahranièní oddìlení na Filozofické
fakultì OU bylo místem, kam budou studenti
i pedagogové chodit rádi. Budu se snait
získané zkuenosti prosadit ve své práci.
Pøesvìdèila jsem se o tom, e osobní kontakt
mùe pøinést mnoho nových podnìtù pro
mou práci. Budu ráda za kadou pøipomínku,
kterou k mé práci budete mít. A nenechám se
spálit. Kdy mi bude nejhùø, zazpívám si
blues zahranièního pracovníka.

etymologii, mùe znamenat srovnání i konflikt, jak jsme byli svìdky napøíklad v 60.
letech. V tomto pøípadì je vak cílem
pøedstavit a porovnat tvorbu nadìjných ákù
z nìkolika studijních roèníkù, uvedl na
vernisái Eduard Ovèáèek, vedoucí ateliéru
volné a uité grafiky.
K vidìní jsou pøevánì abstraktní práce
s názvy Køik, Óda na radost pro 21 vìtrákù èi
Houbobraní od Jiøího Studnického nebo
Informationalattack Petry Pohlové vìnovaný

konfrontaci èlovìka a techniky pøipomínající
ïábelský, èarodìjnický slet v technokratické
dobì.
Na sklonku roku chystáme v rámci desátého výroèí naí katedry v prostorách Domu
umìní vìtí akci reprezentující vechny
ateliéry, vèetnì obsáhlejího almanachu. Tato
výstava je tedy jen takový malý pøedvoj,
dodal Eduard Ovèáèek.

IVANA.SCHMEJKALOVA(OSU.CZ
FF OU

REFERENTKA PRO ZAHRANIÈNÍ STYKY

Výplatní termíny v roce 2001
Sdìlujeme, e na Ostravské univerzitì
jsou v letoním roce následující výplatní
termíny:
12. záøí
12. únor
12. øíjen
12. bøezen
12. listopad
12. duben
12. prosinec
11. kvìten
12. èerven
ING. VÌRA GÖTZOVÁ
12. èervenec
VEDOUCÍ EKONOMIC13. srpen
KÉHO ÚTVARU

Napsali o nás
MF DNES - 10. ledna 2001
Studenti vystavili grafickou tvorbu
Kolekci výtvarných prací Konfrontace V.
vytvoøenou z dìl studentù nabízí v centru
mìsta galerie Studio Della. Grafické artefakty
zde od pondìlí 8. ledna 2001 vystavují mladí
adepti z katedry výtvarné tvorby Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity.
Samotné slovo konfrontace má rozdílnou

-

MAO

-
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Uzávìrka dalího èísla je v pondìlí 5. února 2001 do 10.00 hod.
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