Rektorské Na svou èest tak slibuji

Za zvukù slavnostních fanfár
zaujali 17. dubna 2001 svá místa
v univerzitní aule významní
pøedstavitelé naeho politického,
veøejného a kulturního ivota zástupce Ministerstva kolství,
mládee a tìlovýchovy doc. Ing.
Václav Vin, CSc., hejtman Ing.
Even Toenovský, starostové
mìstských obvodù Slezská
Ostrava a Moravská Ostrava
a Pøívoz, biskup ostravsko-opavské diecéze Frantiek Václav
Lobkowicz, rektoøi a prorektoøi
z èeských a zahranièních vysokých kol, èlenové akademické
obce OU a její zamìstnanci.
Odstupující rektor prof. RNDr.
Jiøí Moèkoø, DrSc., který stál
v èele univerzity est let, (tj. po
dobu delí ne polovina jejího
trvání) se zmínil o jejím postavení v okamiku nástupu nového
vedení. Podìkoval vem svým
spolupracovníkùm.
Inaugurace nového rektora se
ujal pøedseda Akademického senátu JUDr. Antonín Blahuta, z jeho rukou pøijal doc. Ing. Petr

Pánek, CSc., zlatý rektorský øetìz jako výraz dùstojnosti nejvyího akademického úøadu
univerzity a zároveò jako symbol
vech práv rektorovi Ostravské
univerzity propùjèených. Rektor
poté sloil slavnostní slib a pøednesl svùj inauguraèní projev.
V závìru slavnostního ceremoniálu byli pøedstaveni a rektorem Petrem Pánkem do svých
funkcí uvedeni novì jmenováni
prorektoøi univerzity - prof.
RNDr. Jiøí Moèkoø, DrSc., (pro
strategii, organizaci a rozvoj),
PhDr. Hana Srpová, CSc., (pro
studium) a doc. RNDr. Tadeusz
Siwek, CSc., (pro vìdu, výzkum
a zahranièní vztahy).
Klavírní skladbou F. Chopina
Balada As dur v bravurním podání Mgr. Eliky Novotné z umìlecko-pedagogické katedry Pedagogické fakulty Ostravské univerzity byla inaugurace zakonèena.
JIØINA VEÈEØOVÁ
FOTO: E. KIJONKA

V nezkrácené podobì pøináíme projev rektora
doc. Ing. Petra Pánka, CSc., který pøednesl na slavnostní inauguraci.
Rectores Magnifici, Spectabiles, Honorabiles, Excelence,
váení hosté, dámy a pánové!
Dovolte, abych této slavnostní
chvíle vyuil k zamylení nad
problémem, který se úzce dotýká
univerzity, a tím je vìda a její
vnímání souèasnou spoleèností.
Nedávno uplynulé 20. století
je oznaèováno jako století vìdy.
Vdy plných 9/10 základních
objevù lidstvo uèinilo právì v jeho prùbìhu. Prudký rozvoj vìdy
a techniky poznamenal nejen
charakter práce, ale i ivot jednotlivce a spoleènosti vùbec.
Kladnou celospoleèenskou úlohu
vìdy krásnì vystihl ji pøed
témìø pùlstoletím ná pøední biolog Bohumil Nìmec: Mùemeli právem øíci, e prùmìrný obèan ije pohodlnìji a hygieniètìji
ne král raného støedovìku, je to
zásluhou vìdy.
Prostøedky vkládané do vìdy
ve vyspìlých zemích se stále
zvyují. V USA Národní vìdecká nadace dlouhodobì sleduje,
jak se o vìdu zajímají obèané.
Výsledky jsou okující. Scientific American informoval o tom,

e polovina obèanù, kteøí neukonèili støední kolu, neví, e Zemì obíhá kolem Slunce. Kadý
druhý netuí, e v dobì dinosaurù neil èlovìk. Viníkem není nedostatek absolvovaného vzdìlání. Dobøe na tom nejsou ani maturanti, ani vysokokoláci. 1/3
absolventù V netuí, e nae
planeta obìhne kolem Slunce
právì za rok. 1/3 Amerièanù souhlasí s tím, e astrologie je souèástí vìdy. Více Amerièanù vìøí
v UFO ne tìch, kteøí nìco slyeli o velkém tøesku. Je naprosto
nepøehlédnutelnou skuteèností,
e dnení vynikající výkonnost
americké ekonomiky je výsledkem investic do vìdy v edesátých letech.
Rovnì v evropských zemích
a ÈR z toho nevyjímaje, dochází
ke ztrátì zájmu o vìdu a nárùstu
zájmu o esoterické nauky, léèitelství, homeopatii, astrologii. Je
politováníhodné, e v umìní
a spoleèenských vìdách jsou
lidé, kteøí jsou hrdi na to, e
o pøírodních vìdách, matematice
èi technice nemají ani ponìtí.
Pokraèování na str. 3
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Pokraèování ze str. 1

Lze namítnout, e zde èasto
jde o pouhý projev urèitého snobismu, pøírodovìdecké nevzdìlanosti nìkterých humanitnì orientovaných intelektuálù. Tento pøístup k vìdì má vak váná rizika,
která mohou mít rozsáhlý spoleèenský dopad.
Bez ohledu na to, jak patnì
jsou tito lidé informováni, vyadují místo u jednacích stolù, kde
se provádìjí rozhodnutí, která
v sobì zahrnují mnohé vìdecké
a technické sloky. Zde vzniká
nebezpeèí pro chybná rozhodnutí
s dalekosáhlým spoleèenským
dopadem (ekologie, energetika
apod.).
Abychom mohli nalézt pøíèiny
pøezíravého postoje veøejnosti
k vìdì i jejím výsledkùm, je tøeba zaèít u vìdy samé.
Teorie vìdy zaujímá jedno
z klíèových témat ve vývoji soudobé filozofie. Ani bych se chtìl
poutìt do podrobností, pokusím
se shrnout nejvýznamnìjí tendence ve vývoji vìdy ve 20. století a z toho plynoucí závìry pro
spoleèenskou reflexi vìdy.
Moderní doba se vyznaèuje
dynamickým rùstem vìdy. Tím
myslím zejména exponenciální
nárùst poznatkù. Ten je typický
zejména v pøírodních vìdách.
Napøíklad v mém oboru to lze
doloit dynamikou nárùstu poznaných slouèenin (tedy tìch,
které byly novì syntetizovány
a u nich byla urèena jejich
struktura). V roce 1974 to bylo
7 milionù látek, v roce 1980
9 milionù, bìhem roku 2000 byla
zaregistrována 18 i 19 miliontá
slouèenina. Rùst poznatkù vedl
k informaèní explozi, které ne-

dokázali èelit ani samotni vìdci.
Tam, kde chybìly informace, se
èasto vynalézalo u døíve vynalezené. Typická situace pro zemì
tehdejího socialistického bloku.
Teprve rozvoj informaèních technologií umonil efektivnìji pronikat dunglí informací.
Dalím typickým jevem pro
moderní vìdu je urychlování pøi
zavádìní poznatkù vìdy do praxe. Dnes jsme svìdky ohromujícího rozvoje výpoèetní techniky. Jestlie by se byl letecký
prùmysl rozvíjel stejným tempem jako poèítaèový prùmysl,
pak by se Boeing 747 zvedl ze
startovací dráhy jen týden po
tom, co bratøi Wrightové uletìli
na svém létajícím stroji prvních
30 metrù.
Urychlování v zavádìní poznatkù vìdy do praktického ivota v sobì nese øadu problémù.
Tím nejvìtím je zaostávání spoleèenského vývoje za technickým. Odstup se stále zvyuje.
Adaptace lidstva na novinky
vìdy se èasto neobejde bez závaných problémù.
Bìhem 20. století se postupnì
pøesouvalo tìitì vìdy. Zatímco
v prùbìhu prvních dvou tøetin
20. století vévodila vìdì fyzika,
pozdìji byla nahrazena vìdeckým a technologickým komplexem zvaným informatika. Poslední desetiletí uplynulého století pak poznamenal rozvoj biologických oborù. Pokrok v biologických vìdách a s nimi spjatými
biotechnologiemi a genetickým
inenýrstvím se dotknul problémových sfér, které se týkají humanitní nebo etické dimenze
a které jsou v kompetenci humanitních oborù.

Teoretická fyzika v pracích
Alberta Einsteina, Karla Wernera
Heisenberga a Erwina Schrõdingera zpochybnila dosavadní unitární ideje a podtrhla pluralitu
jako závìr svých výsledkù. To
znamenalo zásadní odklon od pozitivisticky pojímané vìdy 19.
století - vìdy pøísného determinismu, èisté objektivity a exaktnosti. Náhrada strohého determinismu racionálnìjím pravdìpodobnostním determinismem
vnesla faktor nejistoty.
Vývoj vìdy ukázal, e racionalita není a nemùe být jednou
provdy daná. To ve spoleèenské
reflexi vedlo ke dvìma extrémùm: na jedné stranì k fetiizaci
vìdy, na druhé k volání po svìtì
bez vìdeckého a technického
rozvoje. Projevy rozèarování
z vìdy a techniky jsou pak vodou
na mlýn k íøení pseudovìdeckých názorù.
V této souvislosti bych chtìl
citovat slova Carla Friedricha
von Weizsackera: Jsem zcela
ochoten prohlásit, e vìda, jestlie si myslí, e je celou pravdou,
je nejvìtím omylem, jakého se
kdy lidstvo dopustilo. Souèasnì
je tøeba øíci, e lidé, kteøí by se
na základì toho pokoueli vyvodit, e je správné vìdì nevìøit, se
dopoutìjí omylu témìø stejnì
velkého.
Pro spoleèenskou reflexi vìdy
má význam i dalí tendence.
Moderní vìda pøedstavuje soubor
stále více divergujících a rozrùzòujících se smìrù a specializací. Pozitivní na této divergenci je, e vede k rychlému postupu vpøed ve specializacích
a rychlejímu vyuití poznatkù
ve spoleèensky pøitalivých smìrech. Na druhé stranì to ovem
znamená fragmentaci vìdeckého poznávání a ztíení krokù
k irím syntézám i chápání celospoleèenského dopadu výsledkù
vìdy.
Tradièní pojetí vìdy pìstované
jetì v devatenáctém století pøipomínalo pozici bostva uzavøeného do vìe ze slonové kosti.
Od té doby prola vìda sloitým
vývojem znamenajícím i zmìny
racionality.
Chování èlovìka k okolnímu
svìtu je zaloeno na poznání

tohoto svìta, které se formuje ve
dvou vzájemnì souvisejících sférách - jedné, kde vládne logika,
a druhé, kde vládnou pocity jako
soucit, láska k blinímu, vnímání
krásna, mravnost apod.
Ukazuje se, e mimoracionální
vnímání svìta je tedy rovnì
nezbytným zdrojem naeho poznání. Pomìr tìchto sloek je
u rùzných lidských jedincù rùzný
a bylo potvrzeno, e je závislý
i na pøíslunosti k pohlaví, je
formován prostøedím, závisí na
zvlátnostech psychického vývoje. U harmonicky rozvinutých
lidí jsou mono øíci typy v jisté
rovnováze. To je ovem ideální
obraz.
Význam racionálního poznání
nastolilo osvícenectví a v souèasné spoleènosti jeho rozsah
a význam nepøetritì narùstá.
Výsledky vìdeckých výzkumù
získané racionálními mylenkovými postupy platí èi neplatí
zcela nezávisle na morálce. Výsledky racionální vìdy v sobì
neobsahují mravní princip. Pro
lidi má vak mravnost ivotnì
dùleitý význam. Mravní cítìní
vzniklo dávno pøed vìdou v procesu zobecòování empirických
kolektivních skuteèností lidí
a iracionálního (obrazného) postiení svìta. Pojem iracionální
zde neznamená nic mysteriózního. Jde pouze o neracionální
v úzce logickém pojetí, tedy
intuitivní postiení svìta, na rozdíl od racionálního, tedy logického vyvozování.
Hledisko, e k výkladu svìta
a jeho celistvosti staèí pouze
racionalita, je neúplné. Ukazuje
se, e ona iracionální sloka se
musí vzít v úvahu pøi vytyèování
cíle, který sledujeme. Funkcí
racionální sloky je pak navrhnout co moná nejrozumnìjí
zpùsoby øeení formulovaného
problému. Tedy cíl musí být
mravní a cesty k jeho dosaení
spolehlivé.
Vìda odstranila nebo omezila
mnoho chorob, napomohla prodlouení prùmìrné délky ivota,
umonila èíst genetickou informaci, poskytla úasné monosti
komunikace, zároveò vak vyvolává v mnoha lidech pocit strachu. Na rozdíl od minulého sto-
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letí, kdy lidstvo pokrok oslavovalo, vnímá dnes veøejnost vìdecké objevy a technologický
pokrok èasto jako ohroení.
Jetì v 70. letech 20. století
byla vìda pojímána jako pozitivní hodnota. Pak pøila ozonová
díra, negativní dopady chemizace a Èernobyl. Z vìdy a pokroku
se stávalo nìco ambivalentního,
nìco, co pøináí vìci prospìné,
ale zároveò je zdrojem potíí
a ohroení.
Je tøeba zdùraznit, e dnení
civilizaèní problémy nezpùsobila
vìda nebo technika, ale nedokonalost lidské spoleènosti a patné
pouívání vìdeckých poznatkù.
Jeden pøíklad za vechny:
Základní vìda fyzika prostudovala vlastnosti jader, objevila
tìpení atomu a monost øetìzové reakce. Aplikovaná vìda
dokázala principiální monost
vyuití jaderné reakce. Technika
pak stvoøila jaderný reaktor
a atomovou bombu. Vyuití obou
produktù vìdy vak pøelo do oblasti politiky a morálky. O tom,
e se nejdøíve zkonstruuje bomba, rozhodli politici, nikoli vìdci.
Ale i druhý produkt - vyuití
tìpné reakce k získávání elektrické energie - v sobì nese ohroení. Èernobyl lidstvo o tom dostateènì pouèil. Rub a líc vìdeckého poznání je nìkdy oznaèován jako prométheovský komplex. Tím se myslí, e kadý
pozitivní poznatek ji ve svém
zrodu obsahuje monost negativního pùsobení. To negativní mùe dokonce pøeváit. Ze 60. let
20. století je známa konterganová
aféra, kdy lék urèený ke zmírnìní
tìhotenských potíí vedl k fatálním pokozením plodu. Vedlejí
úèinek zde zcela dominoval nad
sledovaným úèinkem. Ostatnì
pøíbalové letáèky lékù témìø bez
výjimky vedle indikací obsahují
i údaje o kontraindikacích.
Mylenka, e vìdìní je nebezpeèné, je v naí kultuøe hluboce
zakoøenìna. Literatura je plna
obrazù vìdcù, jejich zásahy do
pøírody mají katastrofální následky. Vìdci jsou líèeni jako bytosti
bez etických zábran. Ji samotný
termín genetické inenýrství
pak vyvolává obraz Frankensteina a jeho monster.
Vytváøení pochybného obrazu

o vìdì je dáno rovnì skuteèností, e o vìdì hovoøí a píí,
a tedy veøejnosti jsou lépe známí
lidé, kteøí vìdu skuteènì neprovozují. Zvlá nebezpeèné se pak
jeví výroky o tom, e vìdecký
pøístup selhal, e je potøeba
hledat alternativní cesty. Politikové vìtinou vìdce neposlouchají, nebo vyhledávají pouze ty
rady, které jsou pro nì výhodné
nebo podporují jejich vlastní
mínìní. Nejèerstvìjím dùkazem
toho jsou výroky amerického
presidenta Bushe v souvislosti
s omezováním emisí. Rovnì na
domácí politické scénì bychom
nalezli øadu záøných pøíkladù.
Ukazuje se naléhavá potøeba
novì koncipovat dialog vìdy
a spoleènosti. Univerzity by
v tomto mìly sehrát rozhodující
úlohu.
Jsou vak univerzity pøipraveny splnit tuto úlohu, tedy stát
se garantem dialogu vìdy a spoleènosti?
To úzce souvisí s obnovováním úlohy univerzit, která spoèívá v obnovì vìdomí celostnosti
univerzity. Univerzita by se mìla
stát místem, kde se sbíhají rùzné
cesty vedoucí k pravdì, ani by
nìkterá z nich byla upøednostòována.
V prostøedí souèasných univerzit vak existují pøekáky
k nastolení procesu obnovy. Jednou z nich je jistì vìdecký rezortismus, který stále pøetrvává
v mylení a jednání mnoha èlenù
akademických kruhù. Právì integraèní tendence jsou vak pøedpokladem pro rozvoj vìdy v univerzitním prostøedí. Jako vzdálený ideál se tu jeví univerzita
jako dílna komplexních vìd. To
pøedpokládá pøekonat hranice
a horizonty jednotlivých oborù.
Univerzity musí získat vìtí
dùvìru veøejnosti. S existencí
univerzity je toti obèas spojován
teoretizující akademismus, který
daòový poplatník vnímá jako
nákladnou a nepraktickou pøítì.
Musíme mít stále na pamìti, e
ti, kdo se angaují v objasòování
vìdy veøejnosti, musí v první øadì vytváøet vztah vzájemné dùvìry mezi obìma stranami. Je
tøeba rozptylovat pøedstavy zejména té èásti skeptické veøejnosti, která chápe vìdce jako

uzavøenou elitu, podezøelou èást
nejvyí vrstvy, jako oni a nikoli jako my.
Univerzity se proto musí více
otevøít okolí. Univerzita je souèástí spoleènosti, musí se tedy
zajímat o její stav a potøeby. To
samozøejmì pøináí i rizika.
Univerzita musí odolat nìkterým
tlakùm konjukturálním i politickým.
Vidím tyto oblasti, ve kterých
by se mìla univerzita angaovat,
mimo své tradièní priority:
1) Výzkum orientovaný na spoleèenské potøeby
2) Pøedkládání návrhù na øeení
spoleèenských problémù
3) Pomoc pøi utváøení a kultivaci
veøejného mínìní
4) Popularizace vìd
Poslední ze jmenovaných úkolù souvisí s tím, co je nìkdy nazýváno tøetí kulturou. Co se tím
myslí? Jedna z kultur je vechno
to, co je bìnì pod pojem kultura
zahrnováno: výtvarné umìní,
krásná literatura, hudba, divadlo,
film a èásteènì i filozofie a spoleèenské vìdy, tedy kultura vzdìlance v klasickém pojetí. Ta druhá je oblast sciences, jak jsou
v anglosaském svìtì oznaèovány
pøírodní vìdy. Mezi tím se vytváøí cosi, co pøedstavuje tøetí
kulturu. Vytváøejí ji vìdci sami
tím, e ve sdìlovacích prostøedcích srozumitelnou formou seznamují veøejnost s výsledky své
práce a s názory na smysl
a cíle vìdy. Patøí sem i populárnì
vìdecké èasopisy.
V souèasném klimatu univerzit
vìdci vìtinou rezignují na popularizaci vìdy. Jednak je to odvádí
od soustøedìného úsilí na získávání grantových prostøedkù a pak
popularizaèní èlánky nepøináejí

cenné body do hodnocení publikaèní aktivity. Kdy se k tomu
pøemohou, èasto pøi psaní populárních èlánkù se neumìjí nebo
nechtìjí pøizpùsobit ètenáøi. Takovému èlánku pak nerozumí ani
odborník pøíbuzné specializace.
Je mnoho zajímavých a znepokojujících vìcí kolem nás, které
stojí za to pøevyprávìt a otisknout. A být pøitom spí srozumitelný ne tvoøivý.
Chtìl bych zde pøipomenout
slova Karla Èapka v úvodníku
prvního èísla Vìdy a ivot z roku
1936: Má-li vìda vyvádìt lidi nejenom z jejich nevìdomosti, ale
i z mezí jejich specializace, musí
zaèít sama u sebe. Musí hledat
cesty k tomu, aby nezùstala jen
profesí odborníkù, nýbr znovu se
stávala souèástí kultury. Døív se
tomu øíkalo popularizace vìdy.
To znamená, e se vìda snaila
být populární a zábavná. Dnes
jde o nìco více: aby vìda byla
dìlná a ivotnì aktivní, aby pomáhala utváøet ivot a odpovídat
na jeho otázky.
Tento kraj byl v minulosti
negativnì poznamenán technickým rozvojem nebývalého rozsahu. Industrializace se na tváøi
regionu podepsala. Necitlivá rozhodnutí mocných vedená zøetelem ekonomické prosperity se
silným ideologickým podtextem
ohrozila tuto krajinu. Byla to
rozhodnutí, která postrádala onen
humánní, chcete-li etický rozmìr.
Ostravská univerzita vznikla
jako humanizaèní centrum regionu, jako urèitá protiváha k ji existující technické vysoké kole. Je
dùleitým úkolem naí univerzity
naplnit ideály universitas a stát se
v regionu mostem mezi technikou a umìním.
!

Z oslav 10. výroèí Ostravské univerzity
1991 - 2001
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Pod tímto názvem se konala
dvoudenní mezinárodní konference, jejím poøadatelem byla
Filozofická fakulta Ostravské
univerzity v Ostravì (FF OU).
Jako podtitul zvolili poøadatelé
Sociodynamické faktory rozvoje
regionù. Posláním konference
bylo upozornit na øadu vazeb
mezi univerzitním studiem humanitního typu a ekonomickým
rozvojem regionù, zvýraznit irí
pojetí regionu v evropském a mimoevropském kontextu, motivovat zainteresované osoby regionální politiky k zájmu o nai univerzitu. Jedna z hlavních akcí FF
OU, poøádaná k 10. výroèí zaloení Ostravské univerzity, se
uskuteènila 9.- 10. dubna, zátitu
pøevzal ministr pro místní rozvoj
Petr Lachnit. Iniciátorem byli garanti ekonomických pøedmìtù na
FF a uèitelé angliètiny pro hospodáøskou sféru a cestovní ruch
katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU. Zahájení se zúèastnili zástupci Ministerstva pro
místní rozvoj (Jiøí Durèok - 1. námìstek ministra), Ostravského
kraje (Even Toenovský - hejtman), Magistrátu mìsta Ostravy
(Èestmír Vlèek - primátor)
a konzulové Polska, Litvy, Lotyska, Rakouska, Slovenska
a Slovinska. Úèast zástupcù zahranièních univerzit byla vskutku
reprezentativní. Z Polska pøijeli

"

kolegové z Katovic, Krakova,
Varavy a Poznanì. Ze Slovenské republiky byla zastoupena
pracovitì z Banské Bystrice,
Bratislavy, Preova a Koic.
V sekcích se prezentovali delegáti z Chorvatska, Makedonie,
Slovinska, Rakouska, Velké Británie, USA, Nového Zélandu
a Èíny.
Vìtina pøíspìvkù plenárního
jednání vycházela z analýzy souèasných podmínek rozvoje cestovního ruchu v Ostravì, z místních problémù regionu a rozvoje
v Èeské republice. V odborných
sekcích, které byly zamìøeny na
oblast MARKETINGU A MANAGEMENTU, KULTURNÍ
A HISTORICKOU problematiku,
PSYCHOLOGICKOU A SOCIOLOGICKOU, JAZYKOVOU A KOMUNIKATIVNÍ, byl
region vnímán v irích vazbách
a souvislostech.
Sekce se zamìøením na marketing a management v oblasti
slueb zaujala polaritou názorù
na uvedenou problematiku. Na
úvod zaznìl fundovaný pøíspìvek Rostislava Hoka (Ministerstvo pro místní rozvoj), který
se zabýval integrací principù
trvale udritelného rozvoje do
oblasti cestovního ruchu v regionech. Celá øada dalích pøíspìvkù smìøovala do rùzných forem
turistiky (jako je napø. agroturi-

stika, industriální turistika, nebo
fenomén dnení doby tzv. nákupní turistiky). Do této sekce bylo
pøihláeno celkem 80 referátù
a moderovat ji nebylo vùbec
snadné.
V sekci Kulturní a historická
problematika zaujal pøíspìvek
Radima Václavíka, který se vìnoval problematice regionu z pohledu (NE) UTVÁØENÍ MÌSTA
a (NE)ROZVOJE REGIONU.
V sekci byli vhodnì zastoupeni
pøedstavitelé muzeí, galerií, divadel , ale i literárních vìdcù (Iva
Málková - Ostravsko jako literární centrum). Do sekce bylo
pøihláeno celkovì 15 referátù.
Moderátorem a odborným garantem byla Iva Málková z Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
V sekci se zamìøením na
oblast sociologickou a psychologickou byli zastoupeni èelní
badatelé v této oblasti. Napø.
Jitka Vysekalová (Praha), autorka nìkolika odborných publikací,
vystoupila s pøíspìvkem Monosti kvalitativního psychologického výzkumu v cestovním
ruchu. Na pøíspìvek navázali
dalí kolegové, jako napø. Milan
Ïurièek z Filozofické fakulty
Preovské univerzity (Atraktivity
a záitky v turizme), Duan
Pavlù (Zlín) - Základní tendence
èeského výstavnictví 1966-2000
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nebo Helena Janotová (ilina) Profesná etika sprievodcov cestovného ruchu. V sekci vystoupilo 10 úèastníkù s referátem.
Moderátorem a odborným garantem byl Milan ulek (UMB,
Banská Bystrica).
Poslední sekce jazyková a komunikaèní naznaèila opodstatnìnost sekce v souvislosti s cestovním ruchem. Zaujal napø. pøíspìvek Jany Svobodové (Ostrava)
o Významu jazykové kompe-

Velvyslanec Jihoafrické republiky na Ostravské univerzitì

Na pozvání doc. MUDr. Jaroslava Horáèka, CSc., dìkana Zdravotnì sociální fakulty Ostravské
univerzity, pøijel do Ostravy 19.
dubna Noel Lehoko M.D., velvyslanec Jihoafrické republiky v ÈR.
Ostrava je pro pana velvyslance mìstem dùvìrnì známým.
V letech 1973-1980 studoval na
Lékaøské fakultì Univerzity Palackého v Olomouci. První rok
postgraduální pøípravy, kdy zaèal
provádìt chirurgické výkony,
proil právì v Ostravì na chirurgickém oddìlení tehdejí Krajské
nemocnice v Ostravì-Zábøehu
pod dohledem doc. MUDr. Kopeckého. Od roku 1981 pracoval
v SRN, kde získal specializaci ze
veobecné chirurgie a traumatologie. Pak se vrátil do Jihoafrické republiky a pracoval na traumatologicko-ortopedických pracovitích v Kapském Mìstì
a v Pretorii. Od 1. 12. 2000 je
velvyslancem JAR v Èeské republice.

Pro studenty Zdravotnì sociální fakulty Ostravské univerzity si
tento lékaø-diplomat, pøicházející
ze zemì, kde se uskuteènila první
transplantace srdce, pøipravil (samozøejmì v èetinì) pøednáku
na téma: Zdravotní péèe a chirurgie v Jihoafrické republice. Po
odborné èásti pøednáky stále
usmìvavý Noel Lehoko uvedl
øadu zajímavých informací o své
zemi a ochotnì zodpovìdìl vechny dotazy. Pøítomní se tak napø.
dozvìdìli, e budoucí lékaøi mají
monost studovat na osmi lékaøských fakultách po dobu pìti let
a po ukonèení studia získává
chirurg, zejména kvùli èetným
poranìním, ke kterým v této zemi neustále dochází, monost bohaté praxe, která je soumìøitelná
s chirurgií ve vyspìlých zemích.
Zcela otevøenì se také diskutovalo o problematice HIV/AIDS,
která je v Jihoafrické republice
støedobodem nebývalé mediální
kampanì. Vechny významné
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tence v cestovním ruchu, Andrey
Maníkové (Banská Bystrica),
která diskutovala na téma Úloha
a význam komunikácie v èinnosti
malých a stredných podnikov.
Do sekce bylo pøihláeno 10 pøíspìvkù a odborným garantem
sekce byla Jana Káòová z Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Co bylo cílem konference
a co se podaøilo realizovat?
Cílem konference bylo upozornit rozlièná pracovitì u nás
a v zahranièí (vèetnì podnikatelských subjektù z rùzných
oblastí cestovního ruchu) na studované obory Filozofické fakulty
OU, umonit setkání teoretikù
vysokých kol, které je spojeno
s výmìnou názorù a zkueností,
motivovat studenty k vypracování nových, aktuálních témat
závìreèných prací. Studenti prokázali vysokou profesionalitu jak
v simultánních pøekladech referátù, tak v prùvodcovských
slubách, protoe nae hosty
doprovázeli v Ostravì i Praze

a s mnohými navtívili památky
a muzea, kulturní pøedstavení
apod.
Tato konference pøispìla k tomu, e mìsto Ostrava a irí
okolí bylo zaøazeno do katalogù
nejvìtích èeských cestovních
kanceláøí Èedok a Fischer, které
mj. spolu s Láznìmi Darkov
a mediálními partnery Èeskou
televizí, Èeským rozhlasem a týdeníkem Strategie byly sponzory
celé akce.
Ukázala se perspektiva lingvistických studijních programù
pro hospodáøskou sféru a cestovní ruch na Filozofické fakultì
Ostravské univerzity. Mnozí
odborníci z praxe potvrzovali, e
orientace výuky cestovního ruchu na jazyk, kulturu a dìjiny
umìní, historii, psychologii, sociologii je v souèasnosti velmi
podstatná.
Zájemci o podrobnìjí informace (sborník, program konference) se mohou obrátit na adresu: jiri.urban@compromis.cz.
JIØÍ URBAN

osobnosti se dnes a dennì angaují v boji proti této hrozivé pandemii. Efekt je pøesto minimální
a zveøejòované údaje jsou témìø
apokalyptické. Nedojde-li k zásadnímu prùlomu - objevu specifické, levné látky (èi vakcíny)
a její okamité aplikaci, není budoucnost vùbec rùová. Vzhle-

PØIJETÍ

U DÌKANA

dem k dlouhé inkubaèní dobì
HIV lze oèekávat, e skuteèný
rozsah epidemie se ukáe a za
pìt, moná deset let.
Závìr setkání patøil úsmìvnému vzpomínání prof. Mayzlíka,
doc. MUDr. Kopeckého a pana
velvyslance na spoleènì proité
zaèátky na ostravské chirurgii.
JIØINA VEÈEØOVÁ

ZSFOU

Jak dopadlo Seznámení s Internetem

20. a 21. dubna se v uèebnì
Centra informaèních technologií
OU na Bráfovì ulici konala osvìtová akce s názvem Seznámení
s Internetem. Byla urèena pro
veøejnost a áky vytipovaných
základních kol a jejím cílem
bylo seznámit zájemce se zpùsoby práce s Internetem. Vzhle-

dem k tomu, e se takováto akce
konala poprvé, byla úèast sluná
a odpovídala kapacitì uèebny.
Vzhledem k dobrým ohlasùm
hodláme Seznámení s Internetem periodicky opakovat a zvyovat tak povìdomí lidí o tomto
informaèním médiu.
ING. LUBOR BINAR
CIT OU

Nabucco pro univerzitní jubileum

Zvlátní pøedstavení vìnované 10. výroèí zaloení Ostravské univerzity uvedl operní soubor Národního divadla moravskoslezského
v pátek 13. dubna 2001. Hleditì zaplnili èlenové akademické obce
a studenti. V auditoriu nechybìli ani dalí vzácní hostì - Petr Lachnit
(ministr pro místní rozvoj), Miroslav Topolánek (senátor), pøestavitelé místní samosprávy a sponzoøi univerzity.
Vechny pøivítal v krátké úvodní zdravici rektor Petr Pánek. Pak
se ji rozeznìly tóny pøekrásné Verdiho hudby v biblickém pøíbìhu
hrdiny Starého zákona krále a vládce Babylonu Nabuchodonosora
a zajatých Izraelitù.
V první pøestávce opery si pøítomní pøipili sklenkou vína na zdar
a dalí rozkvìt jubilující univerzity.
Po tøíhodinovém pøedstavení hleditì pochvalnì aplaudovalo
vynikajícím výkonùm pøedstavitelù titulních rolí a dirigentu Václavu
Návratovi.
- JV Váení pøátelé, ano, pøiznávám, e jednoduché poèty mi èinily
vdycky obtíe. Jen tím lze vysvìtlit fakt, e jsem v minulém èísle
Listù udìlala Jana Amose o dva roky starím. Uèitel národù se narodil jak známo v roce 1592 a mìl tedy letos teprve ètyøsté deváté
a nikoli ètyøsté jedenácté narozeniny. Za upozornìní dìkuje a za chybu
se Vám omlouvá Eva Mrhaèová.
#

Evropská unie umìní ocenila celoivotní práci doc. PhDr. Petra Holého

25. dubna se v kapli svatého Rocha, (která patøila
Strahovskému kláteru a kde
je dnes galerie Miro - kaple
byla odsvìcena a poskytnuta kulturním úèelùm) sela
celá øada kulturních osobností z celé Evropy. Udílely
se zde ceny navrené Masarykovou akademií v Praze
a Evropskou unií umìní za
mimoøádné tvùrèí aktivity.
Mezi ocenìnými byl i pedagog z Filozofické fakulty
Ostravské univerzity doc.
PhDr. Petr Holý.
U mì laudatio èetli tak,
e shrnuli vechno moné od
rozhlasových her pøes filmové scénáøe o umìní a vlastní

literární tvorbu. Vzpomínali
tøeba moje vìci, které vyly
za totality v Paøíi u Tigrida
ve Svìdectví nebo Listech,
dlouholetou práci pro Rádio
Svobodná Evropa a moje
práce o umìní. Bylo to velmi
krásné, atmosféra neobyèejnì pøíjemná a produchovnìlá. Musím øíci, e mì moc
tìilo, e mùj velký celoivotní pøítel ji od studentských let kolega Ivan
Mìrka, muzikolog, hudebník, skvìlý violoncellista
a historik hudby, dostal
Evropskou cenu Gustava
Mahlera, take jsme ceny
pøebírali spolu. Bylo to pro
mì velice potìující, protoe

mezi námi existuje pøátelství
opravdu niterné, vzájemná
úcta, respekt a pøátelská
láska, øekl èerstvý nositel
Evropské ceny za celoivotní
práci. Dalími ocenìnými vedle výe zmínìných - byli
houslista Josef Suk, hudební
skladatel, spisovatel a klavírista Ilja Hurník (doktor honoris causa OU), opat Strahovského klátera M. J. Pojezdný, Frantiek Kolowrat
a celá øada dalích.
Ceny pøedával prezident
Evropské unie umìní prof.
Miroslav Klivar, který je
komturem øádu Konstatina
Velikého a pùsobí jako univerzitní profesor v Bruselu.
- JV -

Výlet Adashe tentokráte do Spojených státù

Vytouený, dlouho oèekávaný, bezmála rok dopøedu pøipravovaný
vrchol naí dosavadní sborové kariéry - to jsou nìkteré z moných
pøívlastkù, jimi lze charakterizovat ná výlet do USA.
V pátek 16. bøezna jsme v 7.40 nastoupili v Praze-Ruzyni do letadla
a o pùl ètvrté odpoledne amerického èasu jsme ve Washingtonu ucítili
pod nohama pùdu jiného kontinentu - vìtina z nás poprvé v ivotì.
Kdy jsme pak v úterý 27. 3. z New Yorku odlétali zpìt, vraceli jsme
se pøeplnìni záitky, bohatí o spoustu zkueností, odváeli si s sebou
kontakty na nové americké pøátele
Do USA jsme ovem nejeli s programem turistickým, ale pracovním: koncertním. Tak se stalo, e v prùbìhu jedenácti dní jsme
uspoøádali 18 koncertù a vystoupení. Od jedenácti dní je vak jetì
tøeba odeèíst dva volné dny urèené na prohlídku Washingtonu
a New Yorku. Poèítáte se mnou? Prùmìrnì kadý den dva koncerty
v kostelích, synagogách, kolách na rùzných místech východního
pobøeí USA. Celkem jsme procestovali 4 státy (Maryland, Pensylvania, Virginia, New Jersey). Pohybovali jsme se tedy jak ve velkomìstech (Washington, New York, Baltimore), tak typických amerických malomìstech, univerzitních mìsteèkách - campusech i rozlehlých zvlnìných farmáøských krajinách. (Vìtinu vyjmenovaných lokalit jsme ovem, popravdì øeèeno, vidìli jen za jízdy.) Témìø kadý
den stìhování, nocleh pokadé u zcela jiných rodin. Mìli jsme tak

výteènou pøíleitost poznat prostøedí køesanské i idovské, dokonce
jsme bydleli i u èlenù Tajvanské presbyteriánské církve. V jisté míøe
utvoøili i pøedstavu o sociálním rozvrstvení americké spoleènosti,
bìném ivotním standardu
Z uvedeného výètu je zøejmé, e i obecenstvo bylo velmi rozmanité. Zpívali jsme pro farmáøe, dùchodce, studenty, dokonce jsme
vystupovali (i obìdvali) v jídelnì pro bezdomovce, nìkolik písnièek
jsme zapìli tøíletým dìtem v mateøské kole. Stejnì tak se rùznily
i ohlasy na nae písnì. Nejvìtí nadení vzbuzoval ná zpìv v rùzných
idovských obcích a idovských kolách (napø. Yavneh Academy
v Paramusu). Hudební provedení písní zase ocenili (a docenili) muzikanti z Shenandoah konzervatoøe. Tak èi onak vechny (!) nae
koncerty konèily tzv. standing ovation neboli ovacemi vestoje.
Úspìch byl skuteènì veliký - o tom svìdèí i následující záitek.
V Shippensburgu jsme se v nedìli zúèastnili me ivì vysílané rozhlasem. Vechno bìelo podle plánu, bohosluba lapala jako hodinky. V urèeném èase jsme po urèenou dobu zpívali a pak se opìt usadili
do lavic. Vystoupil faráø a z nièeho nic prohlásil: Zruíme dneska kázání a pøesuneme je na pøítí nedìli. Máme tady vzácné hosty z Èeské
republiky a byla by koda, kdybychom jejich písní neuslyeli víc.
Faráø tak naí vinou udìlal èáru pøes rozpoèet celému rozhlasovému
harmonogramu. A do konce pøímého pøenosu jsme zpívali my.
A abyste vìdìli, e jsme stále pilní a aktivní a e jetì neusínáme
na bobkovém listu, vìzte, e natáèíme nové CD. Pro velký úspìch se
také plánuje americká repríza - dostali jsme toti spoustu nabídek na
letoní podzim (záøí?). V øíjnu se pak chystá zájezd do výcarska
a Francie. No, v lednu 2002 je u nejvyí èas odletìt do teplých krajin
- mìla by to být Florida
JANA VERNEROVÁ, 4.
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11. roèník Mezinárodní matematické soutìe o cenu Vojtìcha Jarníka
Ve støedu dne 4. 4. 2001 se na katedøe
matematiky Pøírodovìdecké fakulty Ostravské
univerzity uskuteènil u 11. roèník Mezinárodní matematické soutìe o cenu Vojtìcha Jarníka. Tato soutì vznikla pøed deseti
lety a je urèena pro studenty matematiky studující na vysoké kole. Poøádá se v Ostravì
kadým rokem a dìlí se do dvou kategorií.
První kategorie je pro studenty prvního
a druhého roèníku vysoké koly a druhá kategorie je pro studenty tøetího, ètvrtého a pátého
roèníku.
Letoního roèníku se zúèastnili nejlepí
studenti matematiky ze ètrnácti nejdùleitìjích univerzit ve støední Evropì, konkrétnì
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy, Pøírodovìdecké fakulty Masarykovy
univerzity v Brnì, Pøírodovìdecké fakulty
Ostravské univerzity, Pøírodovìdecké fakulty
P. J. afaøíka v Koicích, Matematicko-fyzikální fakulty Komenského univerzity v Bratislavì, Fakulty matematiky Jagellonské univerzity v Krakovì, Matematického institutu
Slezské univerzity v Katovicích, Fakulty
matematiky ve Wroclavi, Fakulty matematiky
v Poznani, Fakulty matematiky ve Varavì,
Fakulty matematiky v Budapeti, Matematické fakulty v Zagrebu, Matematicko-fyzikální fakulty v Gliwicích a Fakulty matematiky
v Cluj-Napoce. Pøed touto soutìí se na kadé

univerzitì konají jednotlivá pøedkola, kde se
studenti nominují na soutì do Ostravy. Jedná
se tedy o støedoevropskou elitu a vìtina tìchto
studentù jsou obvykle bývalí vítìzové matematických olympiád v jednotlivých státech,
respektive ti, kteøí se umístili na pøedních
místech.
V úterý dne 3. 4. 2001 zasedala mezinárodní
jury sloená ze dvanácti zástupcù jednotlivých
univerzit, která vybrala ètyøi pøíklady do kadé
kategorie. Kadá univerzita s sebou pøivezla
dva pøíklady, do kadé kategorie jeden. Výbìr
pøíkladù není jednoduchá záleitost, protoe se
musí brát ohled nejen na kvalitu pøíkladù, ale
také na jejich vyváenost, aby se tøeba nestalo,
e vechny pøíklady by byly z geometrie. Pøedsedou mezinárodní jury byl zvolen Dr. Ivan
eula, CSc., z Pøírodovìdecké fakulty Pavla
Josefa afaøíka v Koicích, který celou tuto
soutì øídil. Èlenové jury jsou obvykle bývalí
úèastníci mezinárodních olympiád, a tudí
mají s matematickými soutìemi u nìjaké
zkuenosti.
Vítìzové soutìe jsou ocenìni i finanènì. Za
první místo v kadé kategorii je 3 500 Kè, za
druhé 1 500 Kè a za tøetí 1 000 Kè. Kadý
student získá za kadý pøíklad jistý poèet bodù,
tyto body se seètou a udìlá se poøadník. Úlohy
opravují jednotliví èlenové mezinárodní jury.
Úloha kadého studenta je opravena mini-

málnì tøikrát. Vyhláení oficiálních výsledkù
probìhlo dne 5. 4. 2001 v aule Ostravské univerzity.
Na prvním místì se v první kategorii umístil
László Lukács z budapetské univerzity, na
druhém místì skonèil Gergely Zábrádi z tée
univerzity a tøetí místo patøí Peterovi Novotnému z bratislavské univerzity. Z Èeské republiky se nejlépe umístil Luká Vokøínek
z Masarykovy univerzity v Brnì. V této
kategorii soutìilo celkem 32 studentù.
Na prvním místì se ve druhé kategorii
umístil Tamás Terpai z budapetské univerzity,
druhý skonèil Vjekoslav Kovaè ze zagrebské
univerzity a tøetí místo patøí Pavlovi Podbrdskému z Karlovy univerzity v Praze. V této
kategorii celkem soutìilo 38 studentù.
DOC. RNDR. JAROSLAV HANÈL, CSC.
KATEDRA MATEMATIKY PØF OU

Studentská vìdecká konference na Zdravotnì sociální fakultì
Chladné dubnové dny uvítaly na Zdravotnì sociální fakultì
Ostravské univerzity studenty ze tøí fakult, kteøí pøijeli prezentovat
svou vìdecko - výzkumnou aktivitu. Vedle studentù domácí fakulty
soutìili studenti druební Zdravotnì sociální fakulty Jihoèeské
univerzity z Èeských Budìjovic a Fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce z Trnavy. Fakulty se pravidelnì støídají v poøádání studentských
konferencí. Pro nai fakultu bylo ctí, e právì v jubilejním desátém
roce trvání Ostravské univerzity jsme se stali jejími poøadateli.
Do soutìe bylo pøihláeno 24 prací ve tøech sekcích: sekci sociální,
zdravotnické a rehabilitaèní. Témata sekce sociální se zabývala
vnímáním rodiny mladými lidmi, ovlivòováním rodinného klimatu
mentálnì retardovaným dítìtem a postoji spoleènosti k handicapovaným jedincùm. Tradiènì zde byla zastoupena problematika
uívání návykových látek u kolních dìtí a mládee. Zkuenosti
s terapeutickými pøístupy k lidem s obtínou adaptací na spoleèenské
podmínky byly pøiblíeny v pøíspìvcích vìnovaných dobrovolnictví,

canisterapii a hipoterapii. Ve zdravotnické sekci byly zastoupeny
odborné pøíspìvky z oborù patologie, farmakologie, paliativní
medicíny a prevence. Sekce rehabilitace byla zamìøena na prevenci
úrazù u dìtí, kinezioterapie u rùzných diagnóz, význam kondièních
i léèebných pohybových aktivit a nové trendy v prevenci chorob
pohybového aparátu.
V kadé sekci byl udìleny tøi vítìzné ceny:
l V sekci sociální zvítìzila soutìní práce Dany Kaslové Postoj spoleènosti k handicapovaným jedincùm.
l V sekci zdravotnické zvítìzila Hana Tomková prací Imunohistochemické metody v histopatologii.
l V sekci rehabilitaèní zvítìzila práce árky Halamíèkové Epikondylitida - komplexní terapie.
Vichni soutìící obdreli diplom od dìkana Zdravotnì sociální
fakulty OU doc. MUDr. Jaroslava Horáèka, CSc., a vítìzné práce i finanèní odmìnu. Vechny práce mìly vzácnì vyrovnanou úroveò jak
odbornou, tak i po stránce prezentaèní a vichni soutìící pøesvìdèili
auditorium o vysoké kvalitì studia na zdravotnì sociálních fakultách.
Plynulý prùbìh soutìe zajistily Mgr. Darja Jaroová a Bc. Marie
Hrùzová, sponzorsky soutì podpoøilo Vzdìlávací støedisko Ostrava
Mgr. Lysové a o spokojenost úèastníkù se po celý den vzornì staraly
referentky studijního oddìlení paní Helena Böhmová, Lenka
Kubinová a Alena tvrtòová. Uskuteènìná studentská soutì probìhla
v pøíjemné atmosféøe, kterou umocnil svým závìreèným projevem
dìkan fakulty.
Z detivého 11. dubna 2001 si nejen soutìící, ale vichni úèastníci
studentské vìdecké konference odváeli øadu zajímavých záitkù
a podnìtù pro svou dalí odbornou a pøípadnì i dalí vìdeckou práci.
DOC. PHDR. JITKA ÈÍKOVÁ, CSC.
ZSF OU
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VEÈERY HISPÁNSKÉ KULTURY V OSTRAVÌ
NEJSTRUÈNÌJÍ ZPRÁVA O PUTOVÁNÍ PO ZEMÍCH MEXICKÝCH
Vìru takový nápaditý název
vtiskla své výstavì fotografií
z Mexika Mgr. Markéta Riebová
z katedry romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jí zahajovala Veèery hispánské kultury ve dnech 5. - 8.
dubna 2001 v sále Klubu Atlantik. Název je parafrází názvu
slavného spisu Las Casasova z r.
1552 O zemí indijských pustoení zpráva nejstruènìjí, jím
tento panìlský misionáø a posléze biskup v mexickém Chiapasu obalovával krutost, zvùli
a hrabivost panìlských dobyvatelù. Tato kníka, stojící v opozici ke glorifikátorùm podmanitele aztécké øíe Hernánu
Cortésovi, rázem odvanula rùový opar opojení nad úasným
objevem Nového svìta a Evropa
se dozvìdìla drásavou pravdu
o nekøesanství køesanù. M.
Riebová vak názvem i náplní
své výstavy jako by rozklenula
duhový oblouk smíru nad násilnostmi panìlù na jedné stranì
a nad poehnáním jejich kultury
pro tuto zemi na stranì druhé.
Tato kultura, její srdce bilo
panìlským rytmem a slovo pa-
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nìlské raby se stalo její krví, se
otevírala pùvodním kulturám do
té míry, e se z této vzácné
symbiózy zrodila kultura zcela
nová, neopakovatelná a nenapodobitelná. Ukázkou toho, jaký
tvar má tato kultura dnes, byla
právì výstava fotografií M. Riebové, která za svého roèního
stipendijního pobytu v Mexiku
v letech 1998-1999 získala bohatý materiál, z nìho pro tuto
pøíleitost vybrala 80 snímkù.
Její objektiv byl v pravou chvíli
na pravém místì. Z umìleckého
díla M. Riebové dýchá nìmý
úas nad magiènem dávné aztécké modlosluebné architektury s opeøenými hady i nad magiènem dnení nevední vednosti.
V té krajinì èinných, stále bublajících sopek tie vybuchují pøed
tvýma oèima tisíce kvìtin a rozkvetlých stromù tìmi nejsytìjími barvami, noøí se do temnì
zeleného království pralesa, kdy
tu z mlhy pøed tebou náhle
vyvstane ji nachýlený palác
mayské kultury, spolu s umìlci
zalých dob vytesává kamenné
krajkoví koloniálního kostela,
pohrává si se støídou svìtla,

stínu a polostínu, zhlíí se v zrcadle jezera i v opalizujících
oknech výkladních skøíní, sbírá
odvahu k proklouznutí mezi
obrovitými kaktusy a agávemi,
je se svými varovnì vztyèenými
jehlami a meèi drí neoblomnou
strá na úpatí hor, jímá tì závra
pøi pomyslném výstupu na vrchol
pyramidy, té gigantické geometrie fatalismu, vposlouchává
se do brebentivého parlanda
zaléhajícího k tobì z trnice pod
irým azurovým nebem, prohodí tam pár slov s koíkáøkou,
mlékaøem, tkalcem kobercù
a pøehozù a s rybáøi u jejich
kapitálních úlovkù, potìí se
pohledem na slavnostnì vyzdobenou ulici, v ní to barevnì
ligotá bezpoètem aluminiových
praporkù, ale první deové
kapky tì odtud vyenou, a
v kavárnièce z modrých kachlíkù
udìlá álkem èerné kávy jaksepatøí pìknì vykrouenou hustou teèku za dnením putováním
po tom nejprùzraènìjím kraji,
jak praví na adresu Mexika
básníci. S fotografickými skvosty M. Riebové se budeme moci
opìt setkat v jiných výstavních

síních a jistì i v obrazových
èasopisech.
Dílo M. Riebové rámovalo
i dalí akce, které byly souèástí
Veèerù hispánské kultury. Nejvíce hostù pøilákal doc. dr. Ivo
Barteèek svou pøednákou s barevnými diapozitivy Cestami
krajanù v Jiní Americe. Jeho
úkolem a úkolem jeho spolupracovníkù bylo zmapovat souèasný stav èeského ivlu na zmínìném subkontinentu. S Èechy
se lze setkat vude, ale nejvíce je
jich v argentinském Gran Chacu,
kde ijí ji ve ètvrté generaci.
Tam a pak jetì v brazilském
mìstì Lidice by s otevøenou náruèí pøijali uèitele èetiny. Nai
krajané vesmìs patøí k prosperujícím vrstvám obyvatelstva
pøísluných zemí.
Den po dni následovaly pøednáky proslovené panìlsky rodilými mluvèími. Mgr. Francisco
Lima, lektor panìlského jazyka
a literatury na katedøe romanistiky Filozofické fakulty OU,
pøedstoupil pøed posluchaèe
s Pedagogickým vyuitím panìlských pøísloví v hodinách
panìltiny. Poukázal na to, e
pøísloví obsahující historické reminiscence jsou skvìlou ilustrací
toho kterého úseku panìlských
dìjin. Pøednáející pro porovnání
uvádìl i pøíklady z èeské paremiologie a pøitom se pochlubil
tím, jak je dovede øíct hezky
èesky.
Autory dalích dvou pøednáek
byli pracovníci panìlského velvyslanectví v Praze. Jako první
se pøedstavil poradce pro otázky
kolství Dr. Demetrio Estébanez
Calderón. Promluvil o Miguelu
de Cervantesovi, jeho ivotì
a stìejním díle Donu Quijotovi
a zaujal nejen svými hlubokými
znalostmi, v nich se nejednou
blýskl zcela novými poznatky,
ale i dynamickým projevem, pøesvìdèivostí a vìdeckou vervou.
O panìlské historii ve 20.
století pojednal kulturní ataé
panìlského velvyslanectví Don
Manuel Hernández Gamallo. Pokusil se i o srovnání panìlského
zpùsobu pøechodu od diktatury
k demokracii se zpùsobem èeským. Zdùraznil, e panìlská

VEÈERY HISPÁNSKÉ KULTURY V OSTRAVÌ
NEJSTRUÈNÌJÍ ZPRÁVA O PUTOVÁNÍ PO ZEMÍCH MEXICKÝCH
cesta byla snazí, nebo panìlsko nemuselo pøebudovávat
ekonomiku; ta toti stála na kapitalistických základech. V diskusi
se zmínil i o tom, e panìlé se
v nìkterých odvìtvích zøíkají
siesty, aby hospodáøský rùst
jejich zemì byl jetì výraznìjí.
Vyvrcholením Veèerù hispánské kultury bylo divadelní pøedstavení Romancero Gitano (Cikánské romance) v provedení
divadelního spolku Teatro Bufo
z Brna. Komorní pøedstavení
zdramatizovaných básní slavného panìlského básníka a dramatika Federica Garcíi Lorky
bylo poprvé uvedeno na scénu na
jaøe r. 2000 díky spoleènému
úsilí reiséra Libarda Ceballose
Ordóneze a hercù a hudebníkù
divadla Teatro Bufo a díky finanèní podpoøe pøekladatelské
agentury Moravia Translations.

Divadlo Teatro Bufo vzniklo
v roce 1993 jako univerzitní divadelní spolek studentù panìltiny FF MU a jejich lektorek
a má za sebou ji sedm rùzných
titulù uvedených na jevitì. Na
scénì ostravského klubu Atlantik
se Teatro Bufo uvedlo v roce
1998 dramatizaci Cervantesových Meziher. Je tøeba zdùraznit,
e ji tehdy se v jedné roli
pøedstavila Markéta Riebová,
která v Romancero Gitano hrála
jednu ze dvou hlavních úloh
(spolu s Pavlínou vandovou).
Dramatické pásmo z Lorkovy
poezie je romantickým pøíbìhem
malého chlapce, který vyrùstá
u svých chùv, pozná svìt, lásku
i zklamání a snad jednou pochopí
smích i slzy tìch dvou en, je
jsou mu tolik blízké. Cikánské
romance pøenesené na jevitì
jsou melancholickou výpovìdí

o lidovém hoøi, je ve svém srdci
zakouejí cikáni jako utlaèované
plemeno. Vládnou tu dvì nesmiøitelné síly: osudová láska a neodvratná smrt. Lidská tragédie se
odehrává na pozadí zvichøené
noci. Tento baladický svìt, tajemná atmosféra, emocionální
napìtí, tøpyt prchavé chvíle uvolnily v Lorkovi metaforickou
mohutnost. Ohnivá svìtýlka metafor probleskují tiskaøskou èerní
verù, a pokud jde o jevitì, odtamtud ta metaforická invence
vyráí divákovi dech. A pøiètìme
k tomu jetì jakýsi osudový rytmus extatických potleskù a zádumèivých steskù podtrený sténající kytarou a tklivým zpìvem!
Jak se alespoò v duchu nepøidat
k takovému nádhernì marnotratnému rytmu: en la noche
platinoche, noche que noche
nochera (ch=è)!

Obì ji zmínìné hlavní pøedstavitelky a Maro Kotlár jako
chlapec se zapsali navdy do srdcí divákù, kteøí zaplnili sál Klubu
Atlantik do posledního místeèka.
V tìch estnácti romancích, které
byly souèástí dramatického pásma, se M. Riebová a P. vandová
pøevtìlovaly z jedné úlohy do
druhé, vyjadøujíce tu letmý
úsmìv, tu smutek, váeò, víru,
obavy a hoøe, èerné hoøe Výmluvnost gest i jejich strnulost,
výraznost mimiky i její absence,
hra oèí i jejich vyhaslost, ladné
pohyby celého tìla i znehybnìlá
sonost - to ve bylo podøízeno
jedinému zámìru: co nejvìtímu
umìleckému úèinu pøedstavení.
A e se to podaøilo bez jediného
kazu, svìdèí o velkém hereckém
umìní vech tøí úèinkujících.
PHDR. JAROSLAV RESKA
KATEDRA ROMANISTIKY FF OU

Èesko-slovenská výstava v Kremnici

(K výstavì studentù Vysoké koly výtvarných umìní v Bratislavì a studentù ateliéru volné
a uité grafiky katedry výtvarné tvorby PdF OU v Ostravì)
Nìkolik desítek grafických listù studentù
ateliéru volné a uité grafiky katedry
výtvarné tvorby Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (KVT PdF OU) se poprvé
pøedstavuje na Slovensku na konfrontaèní
výstavì se studentskými grafikami z Vysoké
koly výtvarných umìní (VVU) v Bratislavì. Je to jedna z mnoha aktivit, které
ateliér volné a uité grafiky katedry výtvarné
tvorby PdF OU uskuteèòuje kromì povinné
kolní výuky. Studenti ateliéru volné a uité
grafiky se zúèastòují øady akcí - výstav,
grafických soutìí nejen v Èeské republice,
ale i v zahranièí. Proto je tøeba uvítat, e byla
v tomto roce uzavøena dohoda o spolupráci
mezi Vysokou kolou výtvarných umìní
v Bratislavì a Ostravskou univerzitou, jmenovitì katedrou výtvarné tvorby, která se
v souèasné dobì transformuje v institut se
samostatným programem studia výtvarných
umìní. Je pøíleitost na tomto místì pøipomenout, e v tomto roce 2001 oslavíme
desáté výroèí vzniku KVT. Kromì ateliéru
volné a uité grafiky pùsobí na katedøe ateliér
malby, ateliér sochaøství, ateliér intermediálních forem, ateliér animovaného filmu a ateliér kresby a veobecné pøípravy.
Studijní obor volná a uitá grafika na
katedøe výtvarné tvorby je pøedevím zamìøen na studium nových grafických technik,

napøíklad serigrafie, ofsetu, poèítaèové grafiky, digitálního tisku a samozøejmì i na
studium klasických grafických technik. Dále
jsou kreativnì studovány vechny dostupné
experimentální formy tisku a rozmnoovací
techniky. Samostatnì jsou studovány s aspektem ke grafice metody poèítaèových
programù a práce s fotografií a písmem.
Speciální èást studia tvoøí studium a tvorba
autorských knih a práce s papírem. Cílem
ateliéru volné a uité grafiky je seznámení
studentù s technologiemi vech tiskových
procesù s aspektem na tvoøivé úsilí a technickou zruènost. V procesu vlastní tvorby
jsou studenti vedeni k samostatné svobodné
reflexi a zaèlenìní výtvarných pøedstav o svìtì do ivotní situace konce XX. století a zaèátku nového tisíciletí. V diskusích s pedagogy studenti tøíbí a formují svùj vlastní
výtvarný názor na souèasnou grafickou
tvorbu a usilují o vlastní aktuální tvoøivé
reflexe a inovace.
Je tøeba zde uvést, e technické vybavení
grafických dílen je na pomìrnì dobré úrovni,
i kdy se leccos dá zlepovat a doplòovat.
Díky grantu Ministerstva kolství a dalím
sponzorským darùm v roce 1994-1995 se
podaøilo vybudovat sítotiskové centrum s parametry na souèasné technologické úrovni.
Rovnì vybavení poèítaèové uèebny je na

velmi dobré souèasné úrovni. Lze tedy øíci,
e kvalita grafických listù, které jsou na konfrontaèní výstavì nainstalovány, dokumentují
i tuto situaci, která je nezanedbatelná a dùleitá. Pøevaha serigrafií pak dokazuje prioritní postavení této grafické techniky v naem
ateliéru. Ateliér volné a uité grafiky poøádá
kadoroènì od roku 1997 workshopy serigrafie, na kterých jsou zastoupeny nejen vechny
generace, ale i studenti.
V tomto roce se u nás o prázdninách uskuteèní ji 5. workshop serigrafie s mezinárodní
úèastí. Poèítáme s dvanácti a patnácti úèastníky. Prezentace a akce ateliéru volné a uité
grafiky jsou rozsáhlé, a to jak na akademické
pùdì, tak ve sféøe veøejné u nás i v zahranièí.
Na základì workshopù a darù vznikla na naí
katedøe první univerzitní sbírka serigrafií,
která èítá ji pøes 300 akvizicí pøedních èeských i zahranièních umìlcù.
Na závìr bych chtìl popøát studentské
konfrontaèní výstavì úspìch a velký zájem
veøejnosti na Slovensku. Vìøím, e nae
spolupráce v tomto smìru nebude poslední
akcí, a doufám, e nae kontakty budou stále
irí a ve vech oblastech, jak to dokumentuje
uzavøená dohoda o spolupráci mezi naimi
kolami.
PROF. EDUARD OVÈÁÈEK,

AK. MALÍØ,

VEDOUCÍ ATELIÉRU VOLNÉ A UITÉ GRAFIKY

KVT
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SOCRATES - PROGRAM ARION
EVROPANÉ CHTÌJÍ SPOLUPRACOVAT
S NAIMI KOLAMI

Katedra informatiky a poèítaèù Pøírodovìdecké fakulty Ostravské univerzity se
aktivnì zapojila do vzdìlávacího programu
Socrates - Arion a navázala na aktivitu tzv.
Studijních pobytù naich pedagogù v zemích
Evropské unie aktivitou Organizace studijních pobytù v Èeské republice. Nabídka na
rok 2000-2001 smìøovala do oblasti Informaèní a komunikaèní technologie ve vzdìlávání. Nabídky vyuilo devìt øeditelù, inspektorù a odborníkù na dalí vzdìlávání
uèitelù z èlenských zemí Unie. Ti bìhem
jednoho dubnového týdne navtívili koly
v Ostravském kraji a seznámili se se strukturou vzdìlávání a pøedevím s vyuitím
informaèních a komunikaèních technologií
ve výuce a vzdìláváním pedagogù v této
oblasti. ,,Hosté navtívili vechny stupnì
a úrovnì kol, vysvìtluje jedna z organizátorek návtìvy Zdeòka Telnarová z katedry
informatiky a poèítaèù Pøírodovìdecké fakulty Ostravské univerzity. ,,Pro odborníky
z Evropy bylo jistì zajímavé navtívit základní koly, zvlátní základní kolu, nìkolik
støedních kol vèetnì odborného uèilitì,
gymnázium, katedru informatiky a poèítaèù
na Pøírodovìdecké fakultì, katedru informaèních a komunikaèních technologií na Pedagogické fakultì, ale i umìlecko-pedagogickou katedru Pedagogické fakulty a základní umìleckou kolu. V programu nechybìla prezentace pøíspìvkù jednotlivých úèastníkù, kteøí pøedstavili vzdìlávací instituci, ji
zastupovali, a systém vzdìlávání ve své zemi.
,,Na rozdíl od vìtiny vzdìlávacích pro-



gramù, které jsou vìnovány studentùm, tento
je pøínosem pro pedagogy a ostatní odborníky ve vzdìlávání, doplòuje Eva Burianová
z tée katedry. ,,U pøed zahájením kurzu
nám hosté prozradili, e jejich cílem je i navázání spolupráce s naimi kolami, uzavírá
Burianová. Na závìr týdenního pobytu vypracovali hosté zprávu pro centrálu v Bruselu
i èeské zastoupení v Praze.
GABRIELA VOLKOVÁ

zprávu pro centrální a národní kanceláø.
Úèast ve studijních cestách v zahranièí dala
podnìt k pøípravì pobytù zahranièních hostù
v Èeské republice. Ti se se systémem èeského
kolství seznamují osobnì od roku 1997.
Obì organizátorky letoního studijního
pobytu Eva Burianová a Zdeòka Telnarová
pøipravily podobný program i na pøítí rok.
Bude zamìøen na pøípravu uèitelù a distanèní
formu studia.
GABRIELA VOLKOVÁ

VZDÌLÁVACÍ PROGRAM ARION
PRO PRACOVNÍKY VE KOLSTVÍ
JE SOUÈÁSTÍ PROJEKTU EVROPSKÉ
UNIE SOKRATES
Hosté si vybrali Ostravu

,,Hosté si pobyt na Ostravsku vybrali z katalogu Arionu. Byla to první návtìva v naem kraji. Pøedelé akce probíhaly v Praze,
øíká jedna z organizátorek letoního studijního pobytu Eva Burianová z Ostravské univerzity a dodává, e jde o prestiní záleitost.
Sama se dvou podobných akcí zúèastnila.
Byla jsem ve védsku a v Anglii. Obì návtìvy byly zamìøené na vyuívání informaèních technologií. Arion je vzdìlávací
program Evropské unie, souèást projektu
Sokrates. Arion zahrnuje týdenní pobyty
v zemích Unie, jejich cílem je získání
nových poznatkù v oblasti vzdìlávání, a organizaci studijních pobytù v Èeské republice.
Tento program není vytvoøen pro studenty,
ale pedagogy a dalí odborníky ve vzdìlávání. Zájemci si kadoroènì vybírají z katalogu studijních pobytù. Na závìr vypracují

Organizátorky dìkují:

Organizátorky studijního pobytu Arion ing.
Zdeòka Telnarová a ing.Eva Burianová (PøF
KIP) dìkují touto cestou panu rektorovi doc.
ing. Petru Pánkovi, CSc., a panu dìkanovi
doc. RNDr. Petru indlerovi, CSc., (PøF) za
podporu a aktivní úèast na této akci, vedoucí
katedry informaèních a komunikaèních technologií RNDr. Janì Kapounové, CSc., (PdF)
za seznámení úèastníkù s koncepcí katedry
a jejím technickým vybavením, a v neposlední øadì prof. Rudolfu Bernatíkovi, prof.
Mgr. Zdeòku Golovi, doc. Valteru Vítkovi
a doc. Mgr. Drahomíøe Mièkové z umìleckopedagogické katedry, jejich hodiny mìli
monost nai zahranièní hosté navtívit a obdivovat a které se pro nì staly nezapomenutelným záitkem.
ZDEÒKA TELNAROVÁ, EVA BURIANOVÁ

P.S. Èlánky Gabriely Volkové byly vytitìny v Moravskoslezském dni a s jejím
laskavým svolením je uveøejòujeme v Listech.

Pìtasedmdesátiny Radima Prokopa

Doc. RNDr. Radim Prokop, CSc., rodák
bruperský, se 12. kvìtna tohoto roku doívá
75 let. Po absolvování gymnázia v Èeském
Tìínì studoval na Pøírodovìdecké fakultì
Univerzity Palackého v Olomouci uèitelský
obor zemìpis a dìjepis, který ukonèil v roce
1951, tedy pøed 50 lety. První roky uèitelské
práce strávil na základních a støedních kolách. V roce 1954 nastoupil na Vyí pedagogickou kolu v Opavì. Po vzniku Pedagogického institutu v Ostravì nastoupil na katedru
pøírodních vìd jako odborný asistent. Po
vzniku spoleèné katedry dìjepisu a zemìpisu
v roce 1961 zde vykonával funkci tajemníka
katedry a souèasnì vedl oddìlení zemìpisu.
V roce 1964 byla v Ostravì zaloena samostatná Pedagogická fakulta s katedrou zemìpisu, v jejím èele stál jubilant a do roku
1971. Nástup normalizaèního období znamenal pro Radima Prokopa dlouhých 19 let zákaz pùsobení na vysokých kolách. Pracoval
postupnì na gymnáziu a støední ekonomické
kole v Èeském Tìínì a na gymnáziích
v Havíøovì a Frýdku-Místku. V roce 1987
pøechází do Výzkumného ústavu rozvoje
oblastí a mìst v Ostravì, který v roce 1967
sám pomáhal zakládat. Teprve v roce 1990 se

vrací na Pedagogickou fakultu v Ostravì a její
katedru geografie.
Jubilant získal v roce 1968 na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Karlovy v Praze
doktorát pøírodních vìd a ve stejném roce na
Pøírodovìdecké fakultì UK v Bratislavì
vìdeckou hodnost kandidáta geografických
vìd v oboru socioekonomické geografie.
Nutno dodat, e byl vùbec prvním èeským
vìdeckým aspirantem v oboru geografie na
Slovensku. V roce 1970 se úspìnì habilitoval na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity
Karlovy v Praze, ale jeho jmenování bylo
z politických dùvodù uskuteènìno a v roce
1990, tedy po 20 letech. V souèasné dobì
jubilant pracuje ve Slezském ústavu SZM
v Opavì.
Odborné zamìøení Radima Prokopa je
velmi iroké a dané i jeho druhou aprobací historií. Tìitì jeho práce je v sídelní geografii a demografii, vìnuje se otázkám urbanizace a industrializace starých prùmyslových
oblastí, problémùm regionalizace. V poslední
dobì stále více inklinuje ke geopolitické
a národnostní problematice. Jeho dosavadní
celoivotní práce pøinesla úctyhodné výsledky. Jejich podrobné zhodnocení jsem pøinesl

ve Sborníku Pøírodovìdecké fakulty Ostravské univerzity è. 4/1996 u pøíleitosti Radimových sedmdesátin. A za pouhých 5 let pøibyly dalí tituly autorské nebo spoluautorské:
10 kniních publikací, 28 studií a èlánkù, øeení dvou grantových projektù.
Jubilant je èlenem redakèních rad tøí èasopisù, je veøejnì èinný v celé øadì komisí, spolkù èi spoleèností, je spoluzakladatelem vysokého pedagogického kolství na Ostravsku,
nositelem øady cen a pamìtních medailí.
Radim Prokop byl prvním z ostravských
geografù, s ním jsem se seznámil ji jako
student. Bylo jeho zásluhou, e jsem po studiích v Praze pøiel do Ostravy, do ústavu,
který pomáhal zakládat. Byl jsem s ním v pravidelném styku i v dlouhém, témìø dvacetiletém období ústrkù. Jeho odborné zájmy
i styl práce mì nespornì ovlivnily.
Milý Radime, do dalích let Ti pøeji pevné
zdraví, rodinnou pohodu a jetì mnoho sil
a elánu v dalí tvùrèí práci. A èím Ti pøipíjím?
Pøece kvalitní Prokopovou slivovicí. Tedy
jetì jednou na zdraví!
PETR INDLER

V univerzitním knihkupectví se opìt køtilo

Ve støedu 25. dubna probìhl v univerzitním
knihkupectví slavnostní køest knihy Trénink
radosti (Sebepoznání, seberozvoj. Emotion
Management) Davida Grubera a Karla Paulíka.
Kmotra knihy Daniela Gruberová (dcera
jednoho z autorù) knihu pokøtila ampaòským
a popøála jí velký ètenáøský zájem.
Oba uznávaní autoøi poskytují ve své spoleèné publikaci souhrn rad a návodù, jak si zachovat èistou mysl a zdravý nadhled nad problémy, které pøináí intenzivní ivot. Zkrátka

aby nám pomohli lépe se vyznat sami v sobì,
odhadnout své monosti a schopnosti a vytvoøit si tak svùj ostrov pohody a harmonie.
První èást knihy je struènou a populárnì
psanou uèebnicí psychologie, ve které nechybí nejrùznìjí testy osobnosti. Druhá èást
vysvìtluje pojem emocionální inteligence,
zpùsob hospodaøení s emocemi a uvádí
spoustu dalích dovedností, vyuívajících
poznatky získané z první èásti knihy, a to ve
formou praktických a uiteèných rad, vycházejících z kadodenních situací.
JIØINA VEÈEØOVÁ



Aktuální nabídka studia v zahranièí, pobytù, stáí a konferencí
pro studenty a pracovníky Ostravské univerzity

Podrobné informace o jednotlivých nabídkách mùete získat na www stránkách Vìda, výzkum, zahranièní vztahy OU
(www.osu.cz/veda_vyzkum/veda_vyzkum.php) nebo u paní Glacové v grantovém oddìlení rektorátu
(tel.: 61 60 166, e-mail: pavla.glacova(osu.cz).
Master in British Studies
Grossbritannien-Zentrum Berlin nabízí 18mìsíèní postgraduální
program Master in British Studies (M.B.S.), který bude zahájen v øíjnu
2001. Monost získání grantu.
Uzávìrka pøihláek je 31. 5. 2001.

Soutì Iberoamerická cena 2001
Úèelem ceny je roziøovat znalost panìlského a portugalského jazyka
prostøednictvím výzkumných prací pøímo souvisejících s Latinskou
Amerikou a Iberským poloostrovem.
Uzávìrka: 29. 10. 2001.

Deutch Lernen in Wien
Nabídka letních studentských jazykových kurzù. Více informací
získáte na www.alpha.at a v grantovém oddìlení rektorátu.

Pregraduální studium na Eastern Michigan University (USA)
Tato univerzita má zájem získat studenty z Èeské republiky pro pregraduální studium. Nabízí velice solidní finanèní pomoc pøi zajitìní
studia.

Letní kola Self-Reliance-Democracy-Responsibility
Letní kurzy pro studenty od 20 do 27 let. Náplò kurzù: evropská
integrace, evropské instituce, evropská identita, rozíøení EU, mezikulturní porozumìní.
Uzávìrka pøihláek: 30. 5. 2001.
Japonsko - nabídka Rikkyo Univerzity k úèasti na výzkumných
projektech v akademickém roce 2002-2003
Nabídka studijního pobytu v délce 3-6 mìsícù pro pracovníky vysokých kol humanitního, sociálního èi pøírodovìdného smìru do vìku
45 let. Pobytové náklady hrazeny ze stipendia.
Uzávìrka pøihláek: 15. 6. 2001.
Japonsko - stipendijní pobyty na rok 2002
Nabídka stipendií japonského Ministerstva kolství, vìdy a technologie na rok 2002. Uchazeè musí mít ménì ne 35 let (k 1. 4. 2002)
a dokonèené V vzdìlání (nejpozdìji v bøeznu nebo záøí 2002).
Uzávìrka pøihláek je 15. 7. 2001.

Studium na Central European University
CEU nabízí v akademickém roce 2001/2002 studium ve 14 studijních
programech.
Výzkumné programy v Japonsku
Nabídka Fellowship Programù pro oblast spoleèenských a pøírodních
vìd a nabídka 10mìsíèní stáe pro specialisty v oblasti slovanských
studií v akademickém roce 2002-2003 (èerven-bøezen).
Krátkodobé studijní pobyty ve Francii
Oblasti studia: telekomunikace, ivotní prostøedí, evropské právo, lékaøský výzkum.
Uzávìrky prùbìnì.
DOC. RNDR. TADEUSZ SIWEK
PROREKTOR PRO VÌDU VÝZKUM A ZAHRANIÈNÍ VZTAHY

Ze ivota univerzity
* Koncerty studentù umìlecko-pedagogické katedry Pedagogické fakulty se uskuteèní v aule na
Èeskobratrské ulici vdy v 18.30 hodin.
22. 5.
23. 5.

Jakub Moník - klarinet
Petr Vrána - housle

roèníkový koncert
absolventský koncert

24. 5.

Lenka Kindlová - housle

roèníkový koncert (17.00, sál Sokolská)

25. 5.

Dalibor Pimek - violoncello

roèníkový koncert

29. 5.

Jiøí Porubiak - klarinet

roèníkový koncert

30. 5.

Veronika Zliechovcová - zpìv
Tereza Halamová - zpìv

roèníkový koncert

1. 6.

Eva Duková - housle

roèníkový koncert

5. 6.

Markéta vábová - klavír

roèníkový koncert

6. 6.

Jitka uranská - housle

roèníkový koncert

7. 6.

Tomá Svozil - violoncello

roèníkový koncert (17.00, sál Sokolská)

Miroslav Kolacia - housle

roèníkový koncert

15. 6.

8. 6.

Martin Vacula - zpìv

roèníkový koncert

20. 6.

Michaela Mlèochová - flétna
Ilona Fichtnerová - flétna

roèníkový koncert

Zmìna konání koncertu vyhrazena. Podrobnìjí informace na plakátech k pøísluným koncertùm.
- M -



Úspìch FIFOUnù
na ostravské
konzervatoøi

Housle, dva cimbály, akordeon, kontrabas, flétna a pøedevím krásné hlasy naich studentek a studentù znìly 3. kvìtna
koncertním sálem Janáèkovy
konzervatoøe v Ostravì. V programu nazvaném Moná pøijde
i folklor doprovázela nae cimbálová muzika s primáem Petrem Kuøilem také Dìtský pìvecký sbor Formánek, vedený Kamilem Trávníèkem. Témìø tøi
desítky skladeb, vìtina z nich ve
vlastní úpravì FIFOUnù, si musely získat pozornost a uznání
publika, o èem ostatnì svìdèil
i jeho spontánní bouølivý potlesk.
Mnì osobnì napadá zjitìní, e
jen málo vìcí se na naí univerzitì dìlá s takovým nadením
jako právì dobrá lidová muzika.
IRENA BOGOCZOVÁ

ivotní jubileum prof. RNDr. Arnota Wahly, CSc.
Prof. RNDr. Arnot Wahla, CSc., se narodil
28. 4. 1936 v Pardubicích. Osmiletou støední
kolu absolvoval v roce 1951, gymnázium
s maturitou v roce 1954. V roce 1955 ukonèil
maturitou studium na Pedagogické kole
v Orlové a získal tak kvalifikaci uèitele pro
tehdejí národní kolu. V letech 1958-1961
studoval na Vyí pedagogické kole v Opavì
uèitelský obor biologie - zemìpis. Vysokokolské vzdìlání ukonèil studiem na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1969. Na tée fakultì byl jmenován doktorem pøírodních vìd (RNDr.)
v roce 1971. Vìdeckou hodnost kandidáta
vìd (CSc.) získal v oboru pedagogika na Pedagogické fakultì Univerzity Karlovy v Praze v roce 1979. V letech 1977-1980 absolvoval postgraduální studium vysokokolské
pedagogiky na Filozofické fakultì Univerzity
Palackého v Olomouci. Na základì habilitaèního øízení na Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Karlovy v Praze byl jmenován docentem pro obor teorie vyuèování zemìpisu
s úèinností od 1. 1. 1982. Po inauguraèním øízení na Fakultì pøírodních vìd Univerzity
Mateja Belu v Banské Bystrici byl jubilant
jmenován prezidentem Slovenské republiky
Rudolfem Schustrem dne 15. 2. 2001 profesorem pro obor teorie vyuèování pøedmìtù
veobecnì vzdìlávací a odborné povahy ve
specializaci teorie vyuèování geografie.
Pedagogickou praxí proel prof. Wahla
v podstatì na vech typech kol. V letech
1954-1964 byl uèitelem na základních kolách, v letech 1964-1972 pracoval jako uèitel
na støedních kolách. V roce 1972 nastoupil
na tehdejí Pedagogickou fakultu v Ostravì
na katedru geografie nejprve jako odborný

asistent a pozdìji ji jako docent. Tuto katedru pak v letech 1986-1991 vedl. Geografickému pracoviti a geografii zùstal vìrný i po vzniku Ostravské univerzity. V souèasné dobì pracuje jako profesor a tajemník
katedry sociální geografie a regionálního
rozvoje.
Tìitì pedagogického a vìdeckého zájmu
Arnota Wahly je pøedevím v didaktice geografie (geografické vzdìlávání, teorie a praxe
tvorby uèebnic, teorie geografických uèebních úloh, zdroje neverbálních geografických
informací), v geografii terciární sféry (geografie cestovního ruchu, infrastruktura sídel
aj.), v geografii vzdìlávání (je autorem první,
pùvodní èeské publikace). Je autorem øady
uèebnic geografie, metodických pøíruèek
k uèebnicím geografie a spoluautorem uèebnice didaktiky geografie. Byl nebo je èlenem
redakèních rad èasopisù Pøírodní vìdy ve
kole (do roku 1989), Geografie - Sborník
Èeské geografické spoleènosti, Moravian
Geographical Reports. Dlouhá léta byl èlenem lektorských rad v Geodetickém a kartografickém podniku Praha.
Je velmi zkueným turistickým prùvodcem
pracujícím pro øadu cestovních kanceláøí na
Ostravsku. Na sluebních cestách i jako turistický prùvodce navtívil prakticky vechny
zemì Evropy a mnoho oblastí Asie.
Integrující se Evropa vyvolala zájem
jubilanta o realizaci evropské dimenze v geografickém vzdìlávání v Èeské republice.
K prioritám v této oblasti nespornì patøilo
zaøazování nového cíle geografického vzdìlávání do aktivit sekce geografického vzdìlávání Èeské geografické spoleènosti a do
pravidelných porad vedoucích kateder geo-

Dìkanka Filozofické fakulty Ostravské
univerzity vypisuje soutì
O nejlepí studentskou esej roku 2001
na volné téma
Rozsah eseje: 3 strany normovaného strojopisu
Datum odevzdání: 31. 10. 2001
doc. PhDr. Svatavì Urbanové, CSc.,
katedra èeské literatury,
literární vìdy a dìjin umìní FF OU, Reální 5
Hodnotící komise bude sloena ze tøí odborníkù
Nejlepí práce budou ocenìny dìkankou Filozofické fakulty
Ostravské univerzity finanèní odmìnou.

grafie a kartografie vysokých kol ÈR, které
sám organizuje. Na zmínìné téma také zorganizoval národní konferenci v Ostravì v roce
1997. Její výsledky byly publikovány ve
sborníku WAHLA, A.(1997), Evropská dimenze v pøípravì uèitelù geografie a ve vyuèovacím pøedmìtu geografie, Ostrava:
Ostravská univerzita. Nebývalý zájem a ohlas
této konference vedl jubilanta k vytvoøení
projektu mezinárodních konferencí na toto
téma. První mezinárodní konference se sela
hned v roce 1998 opìt v Ostravì vèetnì
sborníku WAHLA, A. (1998), Evropská dimenze v geografickém vzdìlávání, Ostrava:
Ostravská univerzita. A následovaly tøi dalí
roèníky tìchto mezinárodních konferencí,
vdy s jubilantovou úèastí: 1999 Polsko
(Slezská univerzita v Katovicích, pracovitì
v Sosnovci), 2000 Slovensko (FPV UMB
v Banské Bystrici) a 2001 Slovinsko (Univerzity v Ljubljani a Mariboru).
Uèitelé geografie na základních a støedních
kolách Ostravska znají A. Wahlu také jako
neúnavného organizátora geografických semináøù, které se kadoroènì na katedøe konají
vdy v mìsíci dubnu. Letoní semináø byl
v poøadí ji estý. Prùmìrná úèast 70-80 posluchaèù svìdèí o zájmu o tuto formu dalího
vzdìlávání uèitelù. Mnoho let rovnì organizuje studentskou vìdeckou konferenci
(v rámci SVOÈ) ke Dni Evropy.
Jubilantovi pøejí jeho kolegové, pøátelé
a spolupracovníci k 65. narozeninám pøedevím pevné zdraví, optimismus, mnoho osobní i rodinné pohody a stálého tvùrèího elánu
v pedagogické i vìdecké práci.
DOC. RNDR. PETR INDLER, CSC.
DÌKAN PØF OU

Nová sluba na webových stránkách
Ostravské univerzity
Od poloviny kvìtna tohoto
roku bude mono vyuít nové
sluby, která by mohla opìt
zvýit informaèní hodnotu www
stránek Ostravské univerzity.
Jedná se o databanku internetových odkazù. (http://www.
osu.cz/odkazy.html)
Narazí-li kdokoli pøi své pouti
Internetem na zajímavou informaci, mùe ji pøidat do této nové
databanky. Mùe mít jistotu, e ji
nalezne i za pùl roku, kdy ji jeho
vlastní poèítaè bude pøeinstalován a osobní bookmark bude
v nenávratnu. Èasem se zde jistì
vytvoøí místo, kde se vytvoøí

hodnotná databáze odkazù, které
povaují za zajímavé právì
studenti a zamìstnanci Ostravské
univerzity, èím se stane databáze tematicky zamìøenou a nebude pouze kopírovat funkci
napø. komerèního Seznamu.cz.
Samozøejmostí je rovnì fulltextové vyhledávání. Odkazy,
které do databáze uloíte, budou
podléhat lehké formì cenzury,
která odstraní pouze obecnì nepøijatelné záleitosti, které nepatøí na akademickou pùdu.
ING. LUBOR BINAR
CIT OU

!

KLUB PØÁTEL HISTORIE PÁTRÁ, RADÍ, INFORMUJE
ANEB CO VECHNO SE V BØEZNU A DUBNU
ODEHRÁLO V JEHO ØADÁCH
Kdo nehraje, nevyhraje!
Turnaj ve stolním tenise historické obce
Filozofické fakulty OU
18. 3. 2001
Jednoho nedìlního sychravého odpoledne se selo pár jedincù, kteøí
opustili teplo svých domovù, aby svými èiny potvrdili výrok
neznámého, leè duchaplného autora: Být pøítelem historie neznamená mít antipatie k dalím rizikovým aktivitám, tedy sportu. Pøestoe byl pomìr muù a en srovnatelný se situací na vysokých kolách
konce 19. století, nìnìjí pohlaví bojovalo do poslední kapky krve
a s vypìtím vech sil.
A jaké byly výsledky? Ve dvouhøe obsadil první místo ji pøedem
nìkterými favorizovaný Mgr. Petr Kaleta, druhé místo pøipadlo
zástupkyni nìného pohlaví Dagmar V. Hrubiové a na tøetím místì
skonèil skrytý talent Jiøí Dominec. Na øadu pøila ètyøhra, do ní byly
dvojice urèeny losem. Její výsledky byly: 1. místo: Mgr. Petr Kaleta Jiøí Dominec, 2. místo: Dagmar V. Hrubiová - Jiøí Petráek, 3. místo:
PhDr. Ale Záøický - Jan Kremer. Nìkteøí z úèastníkù byli se svými
výsledky spokojeni a ti, kteøí pøili s vyími cíli, ne dosáhli, zahájili
pøípravu na dalí sportovní akci Klubu pøátel historie, kterou bude
v zimním semestru turnaj ve squashi.

Vítání jara: Výstup na Lysou horu
7. 4. 2001
Motto: Kopec je jen zvlátní forma roviny
Dost bylo posedávání po archivech, studovnách a knihovnách, dost
bylo nièení si oèí vìèným lutìním neèitelných lejster. Do plic zaèal
proudit svìí jarní vzduch, tráva se zazelenala a pøíroda v rozpuku
zpùsobila, e nejen due, ale i tìlo si zaèaly ádat své. Pravda, teï,
s mením odstupem, si mùeme klást oprávnìnou otázku, zda právì
toto bylo to pravé, po èem tìlo na jaøe touí. Nu ne, stalo se.
S nápadem vystoupat na Lysou horu a tím vyhnat pomyslnou
Morenu z naich øad pøiel - jak jinak - ná náèelník Petr Kaleta.
Zorganizováním byl povìøen Michal lerka, pøièem se také velmi
rychle ukázalo, e asi jako jediný z nás opravdu vìdìl, do èeho se jde,
protoe se vèas hodil marod. Role horského vùdce se proto ochotnì
ujal Pavel Bek a nutno øíci, e se jí zhostil skvìle. Cestou se nás
ztratilo jenom pìt. Ale nepøedbíhejme.
Cesta se zapoèala nad oèekávání dobøe. astnì jsme se seli v 8.00
ve vlaku na Ostravici, navzdory pomìrnì komplikovanému rozkazu
sraz je ve druhém voze za lokomotivou. Zmatky zapoèaly a tìsnì
pøed cílem. Pøi dojezdu do stanice Ostravice-zastávka vypustil neznámý zákodník fámu, e u jsme tady. Èím celou expedici
rozdìlil na dvì èásti. První, která zaèala nesmìle protestovat, e
v Ostravici jsou nádraí dvì a tohle jetì není to pravé. A druhou,
která zaèala ukáznìnì opoutìt vùz. Natìstí, ne mohla tato neblahá
pøíhoda vnést rozkol do naich jednotných øad, se vlak znovu rozjel,
èím celý spor vyøeil za nás.
Vánìjí problémy nastaly po úspìném vylodìní v Ostravici. Po
zhruba pùlkilometrovém pochodu se zaèaly ozývat první kverulantské
hlasy s pøipomínkami typu Jdeme vùbec správnì?, U tam
budeme? nebo Jeimarjá, ono je to snad nìkde na kopci. Leè sílu
kolektivu tyto obèasné protesty nemohly naruit. Postupnì se ná voj
sice zaèal trhat, ti tìlesnì zdatnìjí (nebo snad ti motivovanìjí
"

vidinou teplé polévky a sklenice Radegastu na vrcholu hory) získali
postupnì znaèný náskok, ale nakonec jsme se octli na vrcholu vichni.
Fyzicky i duevnì. Pravda, nìkteøí témìø in memoriam. Porce teplé
zelòaèky a studeného piva nás vak vrátila do obìhu a cesta zpìt do
civilizace (tj. na vlak do Frýdlantu, s mení zastávkou v hostinci
U Velièkù) u byla brnkaèka, odmyslíme-li si smrtící skluzy po dosud
zasnìených pláních Lysé hory a ji výe zmiòovaných pìt (nebo
est?) ztracených. Tìlesnì sice znaveni, ale duevnì osvìeni navrátili
jsme se v osm veèer do Ostravy.

Èerná díra v historii
Polabtí Slované a vznik vendických
hanzovních mìst
Pøednáka prof. Libue Hrabové
11. 4. 2001
Nejen sportem iv je historik. Po dvou èistì tìlovýchovných akcích
(turnaji ve stolním tenisu a výstupu na høbety beskydských velikánù)
ji bylo naèase zaèít se vìnovat i lechtìní ducha. K naí velké radosti
pøijala pozvání do naich øad prof. PhDr. Libue Hrabová, CSc., dlouholetá èlenka katedry historie Palackého univerzity v Olomouci (pozvání zaøídil - jak jinak - Petr Kaleta, take mu tímto jetì jednou
dìkujeme). Paní profesorka je v souèasné dobì jedinou osobností èeské
historické vìdy, která se na profesionální úrovní vìnuje dìjinám
Polabských Slovanù. To, e je ve svém oboru opravdu kapacitou, nám
jednoznaènì dokázala svým výkladem. Dvì hodiny nabité nesmírnì
zajímavými fakty a podnìty plnì zaujaly vechny pøítomné
posluchaèe, kterých se v banketce Filozofické fakulty selo k naí
velké radosti poehnané mnoství. Doufáme, e paní profesorku
budeme moci v Ostravì jetì nìkdy v budoucnu uvítat.
Zkrácený zápis z pøednáky paní profesorky, stejnì jako aktuální
informace o chystaných akcích klubu - na které jste vichni srdeènì
zváni - naleznete na naí internetové stránce na adrese http://
kph.zde.cz.
ZA KPH

SEPSALI:

HIPPO
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R. VÁLKOVÁ

Nové zájemkynì o zapojení do pìveckého souboru

Adash - Hebrejtina písnìmi
se mohou pøihlásit bìhem kvìtna u doc. Novotného
(kat. filozofie Ostravské univerzity, Reální 5, 2. patro, tel. 6160 416)
Kandidátka musí:
- ráda a èistì zpívat
- mít zájem o hebrejtinu a idovskou kulturu
- být ochotna cestovat (i letadlem)
- být ohleduplná k ostatním èlenkám
- být ochotná podøídit se kázni
- pøihlásit se v pøítím roce do kurzu HPIS1 na OU
Hebrejtina písnìmi - 2 kredity
Kandidátka nemusí:
- umìt noty
- mít kolený hlas

Stella Zázvorková: Mì nikdy nic nemrzelo.
V hlavní roli divadelní hry Milá máti,
drahá dcero se pøedstavila ostravskému
publiku 26. dubna 2001 nae známá divadelní
a filmová hereèka, paní Stella Zázvorková.
Reisér a autor hry Gustav Skála napsal
pøímo pro paní Stellu roli rakouské císaøovny
Marie Terezie, do role Frantika tìpána Lotrinského obsadil Ivana Vyskoèila, Marii Antoinettu ztìlesnila Dagmar Novotná a Václava Kaunitze herec Jiøí Dvoøák.
Pøed pøedstavením jsem poádal paní
Stellu Zázvorkovou o rozhovor pro Listy
Ostravské univerzity a paní Zázvorková
souhlasila
Myslíte si, paní Zázvorková, e herectví se
èlovìk mùe nauèit napøíklad na DAMU,
anebo se u musí hercem narodit?
Já nevím. Já nemám tyhle pocity roztøídìné.
Myslím, e je to svým zpùsobem touha
a poznání, protoe mnoho lidí tu touhu má,
ale netuí, co je èeká. A jedinì tím, e víte,
o co jde - ono poznání podle mého názoru - je
to, e to mùete nebo nemùete dìlat.
Øíká se, e kadý èlovìk je nahraditelný.
Platí to i o Janu Werichovi, Jiøím Sovákovi
nebo Vladimíru Meníkovi?
O nikom takovém to nikdy neplatí. ádný
z nás, ani vy, mladý èlovìèe, nebudete
nahraditelný. Nikdo. Pøicházejí noví a noví.
Mùeme si být podobni nebo mùeme mít
podobné talenty, ale nikdo není nahraditelný.
Protoe se vdy najde zase substitut, který
nìco podobného má, nebo nemá. Víte, ale to,
co dìlá èlovìka èlovìkem, nahraditelné není.
Mrzí vás fakt, e mimopratí diváci si Vás
spojují spíe s vaimi filmovými rolemi mladí generace napø. s filmem Pelíky a ti
nejmladí se seriálem Arabela?
Proè by mì to mìlo mrzet?
Vae divadelní role tady lidé pøíli neznají...
Podívejte se, já si myslím, e kadá divadelní

role bude napøíklad na kazetách nebo bude
souèástí masmediálního prùmyslu.
Ale já bych chtìla øíct toto, mì nikdy nic
nemrzelo. Cokoliv jsem mohla dìlat pro lidi,
byl pro mì, øekla bych, osobní jásot.
Je pro Vás dùleitá divadelní a filmová
kritika - mám na mysli napø. komedie
Petra Schulhoffa (Zítra to roztoèíme,
drahouku ! pozn autora), ke kterým
nebyla kritika pøíli pøíznivá?
Toto já pokládám za absolutnì správnou otázku, kterou jste mi teï poloil, protoe já si
myslím, e tito kritikové nejsou úplnì v poøádku. A já vám vysvìtlím proè. Kdysi, jetì
za panování pana Wericha v naem divadle,
které se jmenovalo Divadlo ABC, byly neskuteènì oklivé kritiky. A pan Werich se nad
tím pozastavil a øíkal: To není správné. Protoe, musíme se podívat na to, jak vysoce byli
intelektuálnì fundovaní tøeba takový tyrský,
ale byli i dalí.
A on øíkal: Tady nejde o to, co si oni myslí
o nás. Tady jde o to, e za tìch padesát let bu-

dou lidé chtít vìdìt, o jaké divadlo lo!! A oni
jim to nedokáí øíct, protoe budou hovoøit
pouze o svém aspektu. A to je patné.
Hovoøíte nìkolika cizími jazyky, èím Vás
to obohacuje?
Umím anglicky, nìmecky, umím rusky. Pochopitelnì domluvím se románskými jazyky tzn. panìltina, italtina a tak dále. Mì to
obohatilo tím, e jsem mohla pøijet na nìkolik
kontinentù a tam jsem nebyla na obtí svým
pøátelùm, mohla jsem se tam pohybovat
docela svobodnì. A na jednu stranu mì to
obohatilo té tím, e jsem mohla urèité vìci
poznat v originále. I ta dramata - tøeba
shakespearovská, Goetheho.
My jsme malý národ a já si myslím, e by
vichni lidi mìli umìt alespoò dva jazyky.
Stella Zázvorková (*14. 4. 1922)
Dcera architekta Jana Zázvorky, herecká
partnerka Vladimíra Meníka, Jana Wericha,
Jiøího Sováka, Miloe Kopeckého a mnoha
dalích.
1939-1940 - herecká kola E. F. Buriana
1945 - Divadélko Vìtrník
1946 - 1947 - Divadlo satiry
Angamá v Divadle ABC
Desítky divadelních a filmových rolí: Andìl
na horách (1955), Utrpení mladého Boháèka
(1969), Jak utopit doktora Mráèka aneb
Konec vodníkù v Èechách (1974), Kolja
(1996), Pelíky (1999) ad.
2001 - cena Thálie za celoivotní mistrovství
v oboru èinohra
ZA ROZHOVOR PODÌKOVAL RADIM HORÁK
ZVLÁTNÍ PODÌKOVÁNÍ: PANÍ A. GREPLOVÉ
ZA ZPROSTØEDKOVÁNÍ ROZHOVORU
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