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10. výroèí je jistì vhodná
pøíleitost, abychom se alespoò na chvíli zastavili,
ohlédli se zpìt a trochu bilancovali. Úspìchy v minulosti nás toti motivují k èinùm pøítím a z neúspìchù se
mùeme pouèit o tom, jak
vìci udìlat lépe. Nejde mi o
zevrubné bilancování, to
ostatnì od roku 1996 podrobnì provádíme ve výroèních zprávách, které jsou
uvedeny i na naich internetových stránkách. Spíe mi
jde o pøipomenutí tìch nejvýznamnìjích momentù,
které významnì pohnuly
univerzitou kupøedu, a na
nìkolika konkrétních èíslech
doloit, jak se podaøila transformace døívìjí Pedagogické fakulty na nynìjí Ostravskou univerzitu.
Abychom lépe pochopili souèasný stav i nae dalí smìøování,
musíme se vrátit k poèátkùm vzniku naí univerzity v dobì tìsnì po
sametové revoluci. Nebudu se zde rozepisovat o peripetiích zrodu
univerzity v Ostravì, nebo to mnohem zasvìcenìji na jiném místì Listù
uèinil mùj pøedchùdce prof. Hubáèek, rektor-zakladatel. Chtìl bych zde
jen pøipomenout nìkteré momenty, které zásadním zpùsobem ovlivnily
dalí vývoj mladé univerzity.
To, e Ostravská univerzita vznikla transformací Pedagogické fakulty,
do znaèné míry pøedznamenalo její poèáteèní fázi. Na jedné stranì tu
byli pedagogové, kteøí mohli zajistit vzdìlávací èinnost, bylo mono
vyuít stávajících prostor i vybavení a tak hned od poèátku zahájit
èinnost na vech tehdy tøech fakultách a umonit výuku i v magisterských oborech.
Skuteènost, e univerzita vznikla plynulým pøechodem z Pedagogické
fakulty, se brzy projevila negativnì v nìkterých oblastech fungování
univerzity. Pøedevím to byla urèitá setrvaènost, která bránila v nastartování nových aktivit, brzy nastaly problémy prostorové i personální.
V souvislostí s finanèní a prostorovou vybaveností bylo nutno volit cestu
maximálních úspor zejména v organizaci studia. Zásadní otázkou v té
dobì bylo, zda by se Ostravská univerzita mìla rozvíjet v typ klasické
univerzity, nebo smìøovat k netradièní skladbì fakult. Jedním z klíèových problémù, které tehdejí vedení univerzity v èele s prof. PhDr.
Jaroslavem Hubáèkem, CSc., øeilo, bylo zøízení lékaøské fakulty. Po
sloitých jednáních, která nebyla úspìná, bylo nakonec pøistoupeno
k zaloení Zdravotnì sociální fakulty. To se událo v zimním semestru
akademického roku 1993/94. Nutno dodat, e toto øeení bylo dlouho
pokládáno za provizorium. ivot vak ukázal jeho smysluplnost. Dnes je
Zdravotnì sociální fakulta nejdynamiètìji se rozvíjející fakultou Ostravské univerzity.
Ji od poèátku existence univerzity byla uplatòována snaha o diverzifikaci studia se silnou orientací na neuèitelské obory. V roce 1994 bylo
akreditováno první doktorské studium (Hudební teorie a pedagogika na
PedF). V téme roce byl zaveden na Pøírodovìdecké fakultì kreditní
systém studia. Vedle výrazných zmìn ve struktuøe, formách i obsahu
pedagogických aktivit byly nastartovány i zmìny v tvùrèích aktivitách.
Univerzita vak nebyla úspìná v získávání investièních prostøedkù, co
zpùsobovalo znaèné kapacitní problémy a bránilo dalímu rozvoji. Pro
prvé roky existence OU byla do znaèné míry typická orientace badatelských aktivit na obory, které mìly pùvod na Pedagogické fakultì.
Veøejného vyjádøení spoleèenské dùvìry i zdùraznìní významu pro
region se dostalo mladé univerzitì v prosinci 1994 na slavnostním
zasedání Vìdecké rady OU a vìdeckých rad jejích fakult, kdy tehdejí
rektor prof. Hubáèek obdrel insignie univerzity z rukou primátora
mìsta Ostravy ing. Evena Toenovského.
V bøeznu 1995 se úøadu rektora ujal prof. RNDr. Jiøí Moèkoø, DrSc.
Nové vedení zpracovalo analýzu dosavadního vývoje univerzity a stanovilo klíèové oblasti rozvoje. Materiál byl po pøipomínkování akademickou obcí schválen Akademickým senátem OU.
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V roce 1996 jsme oslavili páté výroèí existence naí alma mater.
V téme roce jsme dosáhli významného úspìchu, a to v rámci programu
Podpora vìdy a výzkumu na vysokých kolách. Podaøilo se získat dva
granty, s jejich pomocí byly zøízeny dva univerzitní vìdecké ústavy,
a to Ústav pro regionální studia a Ústav pro výzkum a aplikaci fuzzy
modelování. Tím byl nastoupen trend budování vìdeckých pracovi
s mezinárodnì akceptovatelnou úrovní.
Vhodnou strategií pøijímání studentù se podaøilo novému vedení stabilizovat finanèní situaci univerzity i pøes permanentnì nedostateèné
financování vysokých kol státem a tzv. úsporné balíèky. Zejména
dolo ke zvrácení nepøíznivého vývoje v investicích. Rekonstrukce dvou
pavilonù po nemocnici v Ostravì-Zábøehu pro úèely Zdravotnì sociální
fakulty a vybudování centrální budovy knihovny se zázemím tøí fakultních studoven byly hlavními investièními akcemi univerzity do roku
2000.
25. ledna 1999 byla slavnostnì zahájena èinnost univerzitní knihovny
na ulici Bráfovì. Byly tak vytvoøeny podmínky pro rozíøení a zkvalitnìní poskytovaných knihovnických a informaèních slueb. Pro rozvoj
katedry tìlesné výchovy a sportovních aktivit univerzity byla významná
realizace dostavby tìlovýchovného zaøízení na Varenské ulici v roce
1997.
Výrazného pokroku bylo v uplynulém období dosaeno rovnì v rozvoji informatizace. Ostravská univerzita je jedním ze zakládajících èlenù
CESNETu, zájmového sdruení právnických osob, a jako taková je
zapojena do projektu páteøní poèítaèové sítì pro vìdu, výzkum a vzdìlávání. Kromì obvyklých slueb internetu tak mohou èlenové akademické obce OU vyuívat jak videokonferenèní sluby sítì, tak kapacitu
superpoèítaèù na èeských univerzitách. Ke konci roku 2000 byl zajitìn
pøístup k poèítaèové síti z asi 1300 míst a 700 poèítaèù PC bylo zapojeno
do sítì.
Pro rozvoj informaèních systémù byl významný rok 1999, kdy byla
dokonèena implementace informaèního systému STUDENT a pøistoupeno k zavádìní ekonomického informaèního systému. Od roku 1996
Univerzitní knihovna zpracovává informaèní zdroje v automatizovaném
knihovnickém systému TINLIB.
Jednou z nejvýznamnìjích událostí v ivotì vysokých kol v uplynulém období bylo bezesporu pøijetí nového vysokokolského zákona
v roce 1998. Tento zákon zcela novì definoval postavení vysokých kol,
jejich vnitøní organizaci a pravomoci, urèil nové principy hospodaøení
vysokých kol a jejich vztah k svìøenému majetku. Rok 1999 byl pak
zcela v duchu zavádìní nového zákona do podmínek OU. To znamenalo
novì zpracovat vechny pøedpisy a prohnat je schvalovacími procedurami.
Rok 1999 pøinesl rovnì významnou zmìnu ve financování vìdeckovýzkumných aktivit èeských vysokých kol. Poprvé byla uplatnìna nová
forma financování vìdy na vysokých kolách - institucionální financování. Fakulty definovaly zamìøení svých klíèových badatelských aktivit
a VR OU doporuèila 10 institucionálních zámìrù k financování. To znamenalo v podmínkách OU podpoøení týmové spolupráce a získání
urèitých prostøedkù pro vybavení pracovi.
Na základì analýzy vývoje OU v letech 1991 a 1998 a po diskusi na
fakultách byla zpracována vize rozvoje Ostravské univerzity ve støednìdobém horizontu s názvem Koncepce rozvoje OU do roku 2006.
Rok 1999 byl rokem dokonèení pøíprav a nastartování podstatné
systémové zmìny v organizaci studia na vech fakultách OU - kreditního
systému. To si vyádalo restrukturalizaci vech studijních programù
a oborù, zavedení zcela nového informaèního systému pro evidenci studia
a technické i organizaèní zajitìní pøístupu studentù k poèítaèovému
informaènímu systému. Od poèátku zavádìní kreditního systému byl brán
zøetel na jeho kompatibilitu s evropským kreditním systémem (ETCS).
Pro rozvoj univerzity je zvlá významná oblast personální. V akademickém roce 2000/2001 pùsobí na OU 27 profesorù a 85 docentù pøi
celkovém poètu 354 pedagogických pracovníkù. Výuka na OU je v pøeváné vìtinì zajiována akademickými pracovníky v hlavním pracovním pomìru pøi plném úvazku. Pøitom z celkového poètu akademických
pracovníkù je asi 30 % profesorù a docentù. Vývoj struktury pedagogù
v porovnání s naimi pøedními univerzitami vypadá pøíznivì (viz graf
è. 1).
Kritickým se vak jeví vývoj vìkové struktury pedagogických pracovníkù. V uplynulých 5 letech dolo sice k nárùstu poètu mladých pra-
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Graf è. 1: Vývoj procentuálního zastoupení prof. a doc. v pedagogickém
sboru nìkterých èeských univerzit

Graf è. 2: Vývoj poètu studentù na OU v období 1996-2000

covníkù, ale zároveò k poklesu ve vìkové skupinì 41-50 let a nárùstu
v kategorii nad 50 let. Zejména alarmující je stárnutí u kategorie profesorù. Chybí støední generace na profesorských a docentských místech.
Podobný stav je i na dalích èeských univerzitách. Situace je v naem
pøípadì o to kritiètìjí, e máme jen omezená práva v habilitaèním
a profesorském jmenovacím øízení. Vìtina naich pracovníkù se graduuje na jiných univerzitách.
Ostravská univerzita se podílí na vybudování otevøeného evropského
vzdìlávacího prostoru. Na celouniverzitní úrovni máme uzavøeno 14
smluv a na fakultní úrovni existuje dalích 30 smluv. Limitujícím faktorem v naplòování tìchto smluv je nedostatek finanèních prostøedkù. Nejvýznamnìjí aktivitou OU v zahranièní spolupráci se zemìmi EU je
zapojení se do programu SOCRATES. Ve spolupráci se zahranièními
partnery dochází k inovaci osnov a byly uèinìny kroky k pøiblíení
studia na OU evropskému kreditnímu systému (ECTS). Uspìli jsme
i v øadì dalích zahranièních programù (Aktion, Leonardo a Tempus).
Nepodaøilo se nám vstoupit do 5. rámcového programu.
V posledních dvou letech se podaøilo ponìkud více vykonat té na poli
péèe o studenty. V roce 1999 jsme pøevzali koleje J. Opletala na Hladnovì (570 míst) od VB-TU a zahájili rozsáhlou rekonstrukci. Na základì nájemní smlouvy jsme získali v internátu ISD v Ostravì-Vítkovicích 350 lùek. Dalích asi 150 studentù je ubytováno na kolejích
VB-TU. Otevøení ètyø poèítaèových uèeben na PdF v loòském roce
výraznì pøispìlo k zpøístupnìní této techniky studentùm vech fakult
univerzity.
Prvních deset let existence univerzity mùeme oznaèit za období zaèleòování univerzity do soustavy èeských vysokých kol. Lze odpovìdnì konstatovat, e se transformace pùvodní Pedagogické fakulty na
plnohodnotnou univerzitu podaøila.
Ostravská univerzita vznikla jako univerzita regionální, její spádová
oblast zahrnovala zejména okolí Ostravy. Dnes spádovou oblast tvoøí
celý Moravskoslezský region a v nìkterých oborech má univerzita
celostátní pùsobnost.
Zájem o studium na jednotlivých fakultách OU je znaèný a podstatnì
pøevyuje kapacitní monosti koly. Témìø polovina uchazeèù je z naeho regionu, co koresponduje se zámìrem, aby se nae univerzita stala
pøirozeným centrem pro studenty s orientací na humanitní, pøírodovìdné, zdravotnické a umìlecké obory. Období uplynulých deseti let bylo ve
znamení neklesajícího zájmu o studium. Studijní nabídka v jedenáctém
roce existence OU pøedstavuje 16 studijních programù bakaláøských,
18 programù magisterských s 50 obory a 6 programù doktorských.
Nárùst poètu studentù v uplynulých letech (graf è. 2) svìdèí o pevném
místì OU v systému terciárního vzdìlávání.
Nae univerzita se v uplynulém období nerozvíjela jen v kvantitativních ukazatelích, ale markantní je trend zvyování kvality naich
èinností, který je mono dokumentovat na kvalifikaèním rùstu pedagogického sboru, nárùstem grantových aktivit (graf è. 3), výsledky publikaèní a umìlecké èinnosti. Dolo k zavedení nových výzkumných smìrù, vèetnì vzniku nových vìdeckých pracovi. Významné z hlediska
rozvoje bylo získání práva konat habilitaèní a profesorská øízení v nìkterých oborech.
V rámci celoivotního vzdìlávání pùsobí pøi Pedagogické fakultì
Centrum dalího vzdìlávání, kde v roce 2000 studovalo 1014 posluchaèù. Na Filozofické fakultì ji øadu let probíhá Univerzita tøetího
vìku, která se setkává s velkým zájmem seniorù.

Graf è. 3: Vývoj grantových prostøedkù CEP

Dobré jméno Ostravské univerzity doma i zahranièí íøí Vysokokolský pìvecký sbor Ostravské univerzity, který zaloil v roce 1966 pøi
tehdejí Pedagogické fakultì profesor Lumír Pivovarský, jen je dodnes
jeho umìleckým vedoucím. Sbor pøivedl k mnoha úspìchùm na koncertech i soutìích doma a v zahranièí. Úspìch u domácího i zahranièního publika sklízí rovnì hudební skupina Adash, která vznikla jako
nevední projekt výuky hebrejtiny pod vedením doc. Tomáe Novotného. Uèitelé a posluchaèi umìlecko-pedagogických kateder prezentují
svá díla na výstavách a koncertují doma i v zahranièí.
Dosaené výsledky nás posilují v pøesvìdèení, e cesta nastoupená
pøed deseti lety je správná. OU zaujala pevné místo mezi èeskými vysokými kolami a naplnila oèekávání.
V bøeznu 2001 nastoupilo do èela univerzity nové vedení, které chce
pokraèovat v nastoupené cestì. Vývoj èeského vysokého kolství v nadcházejícím období bude probíhat v duchu integrace evropského vzdìlávacího prostoru. To pøinese potøebu øeit øadu nových problémù. Otevírání se okolí a internacionalizace univerzity je jedním z hlavních úkolù
nadcházejícího období. Vstup do rodiny evropských vysokých kol je
pro nás jistì velkou ancí. Zároveò nás vystaví velké konkurenci. Do
popøedí naeho zájmu se musí logicky dostat otázka kvality. Legislativní
úprava zákona o vysokých kolách formou novely z 1. èervence letoního roku nastartovala cestu k vícezdrojovému financování vysokých
kol. Je na nás, jak vyuijeme této ance. Nadcházející období bude rovnì v duchu rozvoje celoivotního vzdìlávání. Vìtí péèe musí být
vìnována budování infrastruktury výzkumu. Pøístrojové vybavení experimentálních pracovi je vìtinou zastaralé a jeho obnova probíhá jen
velmi zvolna. Budeme muset modernizovat nejen experimentální pracovitì, ale vìnovat pozornost zavádìní moderních komunikaèních
technologií do výuky. Chceme se rovnì úèastnit zpracovávání koncepcí
týkajících se budoucnosti naeho mìsta a regionu. Dalí rozvoj univerzity se neobejde bez øeení prostorových nárokù. Velkou investicí je
budování objektu na Chittussiho ulici pro potøeby Pøírodovìdecké fakulty. Ale to u budeme v dalím desetiletí.
Dovolte, abych závìrem podìkoval vem, kteøí se zaslouili o rozvoj
naí alma mater v uplynulém období, a vìnoval vzpomínku tìm, kteøí
zasvìtili svùj ivot univerzitì, ale dneních dnù se bohuel nedoèkali.
DOC. ING. PETR PÁNEK, CSC.
REKTOR
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K BILANCI PRVNÍHO DESETILETÍ aneb NEZAPOMÍNEJME NA JEDNOTLIVÁ JMÉNA

Èas, který pøedcházel zøízení univerzity
v Ostravì (pøelom roku 90/91 a zejména první polovina roku 91), byl pro èleny pøípravného výboru univerzity dobou velmi vypjatou, dynamickou, mnohdy a bouølivou.
Absolvovali jsme desítky jednání, napsali
stohy dopisù, odpovìdí, analýz, úvah a novinových èlánkù, prostudovali øadu získaných
zahranièních univerzitních programù, zpracovali a dali oponovat rozsáhlou projektovou
dokumentaci ke zøízení jednotlivých fakult
s podrobnými návrhy obsahu studia i odbornými charakteristikami pøednáejících, vystupovali v jednotlivých výborech Èeské
národní rady, byli vdìèni za kadé pochopení
a podporu poslancù (nejvíce nás podporovali
poslanci Karel Biòovec, Vladimír Èech, Petr
Dudeek, Eva Kantùrková, Miroslav Klega,
Jaroslava Moserová, Jiøina Pavlíková, Josef
Pavela, Jana Rylinková) a trápili se nad kadým nepochopením nebo urálivou demagogií tìch poslancù, kteøí nejostøeji brojili proti
zaloení nových univerzit (Viktor Dobal,
Andrej Gjuriè, Ladislav Jakl, Jan Kalvoda,
Zdenka Krejèová, Oldøich Kuílek a Jiøí
Payne).
V øíjnu 1990 Akreditaèní komise podrobnì
prostudovala projekty nových univerzit a jejich zøízení doporuèila. 13. èervna 1991
schválila Návrh na zøízení nových univerzit
vláda a dne 9. èervence 1991 schválila Návrh
vládního zákona o zøízení pìti nových èeských univerzit Èeská národní rada.
Dnes, DESET LET POTÉ, u mùeme
udìlat první vìtí bilanci toho, co se podaøilo.
Pokusila jsem se o to za laskavé pomoci personalistek jednotlivých fakult, protoe mne
samotnou celkový stav univerzity, na jejím
zaloení jsem se podílela, velmi zajímal. Výsledek této klopotné práce vám pøedkládám.
Za nejvìtí úspìchy, jich Ostravská
univerzita dosáhla vedle celé øady významných úspìchù dílèích (transformace studijních programù na kreditní systém kompatibilní s evropským kreditním systémem,
vysoký nárùst publikaèní a vydavatelské
èinnosti, trvalý nárùst získávaných grantových prostøedkù, uzavøení øady smluv se
zahranièními univerzitami), lze povaovat:
1. Práva realizovat doktorská studia, která
nám udìlila Akreditaèní komise Èeské vlády v oborech:
Filozofická fakulta:
Polský jazyk
Hospodáøské a sociální dìjiny
Teorie a dìjiny èeské literatury
Pedagogická fakulta:
Hudební teorie a pedagogika
Pøírodovìdecká fakulta:
Aplikovaná matematika
Zdravotnì sociální fakulta:
Sociální politika a sociální práce
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2. Práva konat habilitaèní a profesorská
øízení, která nám udìlila Akreditaèní
komise Èeské vlády v oborech:
Filozofická fakulta:
Hospodáøské a sociální dìjiny
Polský jazyk
Teorie a dìjiny èeské literatury
Pedagogická fakulta:
Hudební teorie a pedagogika
Pøírodovìdecká fakulta:
Aplikovaná matematika

3. Vybudování moderní Univerzitní knihovny (dnes má pøes 200 000 svazkù)
i samostatných studoven na kadé z fakult
a zavedení moderního informaèního
systému na celé univerzitì.
4. Zøízení dvou pièkových univerzitních
vìdeckých pracovi - Ústavu pro výzkum
a aplikaci fuzzy modelování a Ústavu pro
regionální studia.
5. K nejvìtím úspìchùm Ostravské univerzity patøí zvýení kvalifikace pracovníkù na jednotlivých fakultách a obou
Ústavech, bez nìho bychom úspìchù uvedených v bodech 1 a 2 nedosáhli. Dík proto
patøí vedle jednotlivcù, kteøí na univerzitu ji
s vysokou kvalifikací vstoupili, kadému
jednotlivci, který získáním titulu CSc., Dr.,
Ph.D., doc., prof. od zaloení univerzity pøispìl nejen k jejímu dobrému jménu, ale pøedevím k jejímu vyímu odbornému kreditu.
(V pøehledu uvádíme pracovníky z fakult
Filozofické, Pedagogické a Pøírodovìdecké,
které existují od zaloení Ostravské univerzity, i z nejmladí a poètem pracovníkù
nejmení fakulty naí univerzity, Zdravotnì
sociální, která byla zaloena a v r. 1993.
Jména /bez titulù/ jsou uvedena po jednotlivých katedrách (oddìlena støedníkem) v tom poøadí, jak jsou katedry uvádìny ve
výroèních zprávách univerzity.)
n Kandidátskou/Doktorskou práci od
zaloení univerzity napsali a úspìnì
obhájili:
Na Filozofické fakultì a na Ústavu pro regionální studia:
(Ivo Broskeviè), Stanislav Koláø,
( Iva Pýchová) , Renata Tomáková;
Emílie Demlová, Marcela Grygerková,
Eva Jandová, Hana Srpová;
Iva Málková, Jan Malura, Martin Pilaø,
Miroslav Zelinský, Petr Holý;
Oldøich Kramoli, Vladimír iler;
Ivan Stupek, Irena ebestová,
Lenka Vaòková, Pavla Zajícová;
Petr Kaleta, Pavel Kladiva;
Zofia Matysková, Jana Raclavská,
Irena Bogoczová, Zdeòka Nedomová;
Renata Halásková, Zdenìk Mlèák,
Anna Schneiderová;

Jana Pavlisková, Jitka Smièeková,
Jaroslav Reska;
Na Pedagogické fakultì:
Milue Císaøová, Petr Franiok,
Ladislav Langr, Julius Sekera;
Josef Malach;
Eva Höflerová, Diana Svobodová;
Stanislav Piêtak;
Jarmila Lasevièová;
(Miroslav Vala);
Na Pøírodovìdecké fakultì a na Ústavu pro
výzkum a aplikace fuzzy modelování:
Radim Bìlohlávek;
Frantiek Huòka;
Martin Èajánek, Dalibor Dvoøák,
Ivan Janeèek, Jiøí Kalina, René Kalus,
Vladimír punda;
Dana Krièfalui, Marie Solárová,
Roman tarha, Boleslav Taraba;
Ale Dolný, Pavel Drozd,
Jan Kantorek, Václav Krpe,
Svatava Kubicová, Bohumír Lojkásek,
Ladislava Saganová;
Jaromír Kaòok, Lubomír Müller;
Vladimír Baar, Jan Havrlant;
Na Zdravotnì sociální fakultì:
Miroslav Pøádka;
Blanka Koøístková;
Dagmar Mastiliaková;
Nadìda Kubíèková, Ivana Louèková,
Dana Sýkorová;
n Docentskou práci úspìnì obhájili od
zaloení univerzity:
Na Filozofické fakultì a na Ústavu pro regionální studia:
( Iva Pýchová);
Irena Bogoczová, ( Dana Davidová);
Jaroslav Pleskot, Svatava Urbanová,
Vlastimila Èechová, Petr Holý;
Tomá Novotný, Pavel Pácl;
Lumír Dokoupil, Blaena Gracová,
Tomá Krejèík, Nina Pavelèíková,
Tomá Pavlica, (Jiøí Paclík);
Tadeusz Siwek;
Helena Zákodná, Karel Paulík;
Na Pedagogické fakultì:
Milena Kurelová, Ladislav Langr;
Hana Lukáová-Kantorková;
Jana Svobodová;
Pavel Kvìtoò, Jaroslav Libicher,
( Alena Varmuová);
René Adámek, Jan Grossmann,
Jan Mazurek, ( Miroslav Malura),
Zorka Stiborová, Ludìk Zenkl;
Zdenìk Gola, Jan Halika,
Vítìzslav Kuzník, Drahomíra Míèková,
Miloslav Navrátil, Valter Vítek;
Ivo Chovanec, Karel Lepík,
Michaela Terèová, Ivan Titor,

K BILANCI PRVNÍHO DESETILETÍ aneb NEZAPOMÍNEJME NA JEDNOTLIVÁ JMÉNA
Vratislav Varmua;
Eduard Halbertát, Zbynìk Janáèek,
Marius Kotrba, Eduard Ovèáèek;
Jana Kapounová;
Vojtìch Gajda;

Na Pøírodovìdecké fakultì a na Ústavu pro
výzkum a aplikace fuzzy modelování:
Radim Bìlohlávek, Jaroslav Hanèl,
Even Kindler, Juraj Kostra,
Irina Perfilieva, János Toth;
Cyril Klime, Alena Lukasová;
Dalibor Dvoøák, Vladimír Lysenko,
Erika Mechlová, Vladimír punda;
Dana Krièfalui, Petr Pánek,
Marie Solárová, Boleslav Taraba;
Kateøina Malachová;
Vladimír Baar, Petr indler,
Jaroslav Vencálek;
Na Zdravotnì sociální fakultì:
Jaroslav Horáèek;
Milan Grundmann, Zdenìk Jirák,
Jaroslav imíèek;
Pavel Drábek;
Lubomír Dobiá;
Stanislav Hubík, Jan Keller;
Václav Lednický;
n Profesorským øízením od zaloení univerzity úspìnì proli:
Na Filozofické fakultì a na Ústavu pro
regionální studia:
Ale Svoboda;
Jaroslav Hubáèek;

Svatava Urbanová;
Lumír Dokoupil, Milan Myka;
Jiøí Damborský, Karel Kadlubiec;

Na Pedagogické fakultì:
Jan Mazurek, Lumír Pivovarský,
Ludìk Zenkl;
Rudolf Bernatík, Zdenìk Gola;
Eduard Ovèáèek;
Na Pøírodovìdecké fakultì a na Ústavu pro
výzkum a aplikace fuzzy modelování:
Vilém Novák, Jaroslav Ramík;
Erika Mechlová;
Boleslav Taraba;
Vladimír Køí;
Arnot Wahla;
Na Zdravotnì sociální fakultì:
Jaroslav Mayzlík;
Lubomír Dobiá;
Stanislav Hubík, Jan Keller.
Uvedený pøehled zøetelnì dotvrzuje, e
Ostravská univerzita uèinila za prvních deset
let svého trvání výrazný kvalitativní krok
vzhùru. Kadý z nás ví, e Akreditaèní komise Èeské vlády je velmi rigorózní a e
schválení kadého pøedloeného projektu je
velkým úspìchem jeho pøedkladatele. Kadý
z nás rovnì ví, e univerzitním profesorem
jmenuje prezident republiky po nároèném
øízení jen skuteènì pièkové vìdce a umìlce, e napsání doktorské nebo docentské
práce a její obhájení, vìtinou v cizím pro-

støedí, (nadto s vìdomím, e tato cesta k nejvyí kvalifikaci nebude paradoxnì ani
zdaleka finanènì ohodnocena) znamená
dlouhodobé obrovské úsilí, døinu, pøináení
èetných osobních obìtí. A má-li nae nevelká
univerzita za deset let své existence 23 nových univerzitních profesorù, 77 nových
docentù, 70 nových doktorù, a vedle toho
celou øadu mladých asistentù v doktorském
studiu a celou øadu doktorù pøipravujících se
k docentskému øízení, je to ta nejlepí zpráva,
jakou mùeme vyslat do svìta. Je to velká
a dobrá zpráva pro ty poslance, kteøí nám
vìøili a zvedli pro nás ruku - zpráva o tom, e
jsme jejich dùvìru nezklamali, a mìla by to
být také významná zpráva pro ty druhé poslance - zpráva, e èas jim nedává za pravdu.
K poslancùm, kteøí nás v den hlasování
v Èeské národní radì nejvíce podpoøili, patøil
zejména Vladimír Èech, herec a dnes patrnì
nejznámìjí televizní moderátor. Dovolte mi,
abych svùj bilanèní pøípìvek zakonèila slovy, která tenkrát v Èeské národní radì pronesl: Nìjakou dobu jsem il na Ostravsku,
vím, jaká je tam prùmìrná populace. Jsem
pøesvìdèen, e jestlie tam vznikne univerzita, mùe to regionu jen prospìt. Region
to pozvedne v otázce vlastního sebevìdomí
A pøítomnost studentù v tìchto místech udìlá
nìco takového, co se dá tìko popsat, co
zpùsobuje úplnì jiné klima 

V

DOC. PHDR. EVA MRHAÈOVÁ, CSC.
(V LETECH 90-91 ÈLENKA
PØÍPRAVNÉHO VÝBORU UNIVERZITY,
LETECH 91-97 PRVNÍ DÌKANKA FF OU)

Ke vzniku Ostravské univerzity
Desáté výroèí vzniku Ostravské univerzity stojí za ohlédnutí a alespoò struèné historické hodnocení jednak proto, e tak dola naplnìní
ji déle trvající snaha zøídit pro lidnaté a preferencí tìkého prùmyslu
silnì poznamenané Ostravsko vèetnì Slezska humanitnì zamìøenou
vysokou kolu, jednak proto, e je vhodné pøipomenout nemalé aktivity, je vzniku pøedcházely a je bylo nutno vyvinout. Sluí se pøipomenout, e základy byly poloeny døíve - poèátky lze klást do r. 1953,
kdy byla v Opavì otevøena Vyí pedagogická kola, její náplní bylo
vzdìlávání uèitelù pro tzv. 2. stupeò základních kol (tj. pro 5. a 8.
roèník). Zároveò rozhodnutím o zruení existující pedagogické koly
pro vzdìlání uèitelù národních kol v Ostravì byla pak výuka spojena
do jednoho pracovitì, jím se stal v r. 1959 novì zøízený Pedagogický institut v Ostravì. Tento Institut dostal v r.1964 statut samostatné Pedagogické fakulty, která ve ètyøletém studiu pøipravovala
uèitele tzv. 1. a 2. stupnì Z. Tím bylo vytvoøeno vysokokolské pracovitì, jeho uèitelé se zaèali podílet na vìdeckém a kulturním ivotì
nejen v regionálním, ale i v celostátním a mezinárodním kontextu.
K tomu pøispìlo i pozdìjí zavedení pìtiletého studia uèitelù pro koly
tzv. 3. stupnì.
Významným impulzem k formulaci poadavku na zøízení univerzity v Ostravì byla situace vzniklá zhroucením totalitního reimu
komunistické diktatury, tzv. Sametovou revolucí. Ji 11. ledna 1990 se
konala v Opavì neformální schùzka nìkolika pøedstavitelù opavské
kulturní veøejnosti a vedení Pedagogické fakulty v Ostravì (dále jen
PedFO) o monosti zøídit Slezskou univerzitu (dále jen SU). Pøítomný
ministr kolství prof. Adam vyslovil tomuto zámìru podporu s tím, e

nehrozí budování vysoké koly na zelené louce, ale e je mono
a nutno vyuít jako základu existující samostatnou PedFO a její potenciál. Následným jednáním bylo dosaeno konání dalí schùzky
s úèastí námìstkù ministra kolství prof. Pátého, Ing. Otradovce a øeditele odboru pro vysoké koly dr. Roskovce. 12. III. 1990 byl ustaven
pøípravný výbor pro zøízení SU pod vedením dìkana PedFO doc.
PhDr. Jaroslava Hubáèka, CSc. Zároveò byli stanoveni vedoucí pracovních týmù pro vypracování projektù a pøísluných materiálù: doc.
PhDr. E. Mrhaèová, CSc., a doc. PhDr. L. Dokoupil, CSc., pro filozofickou fakultu (je mìla být umístìna v Opavì), doc. RNDr. K. Burian, CSc., doc. RNDr. K. Kapoun, CSc., pro pøírodovìdeckou fakultu, prof. PhDr. L. Ries, CSc. a PhDr. J. Malach pro pedagogickou fakultu (obì fakulty plánovány pro Ostravu) a doc.ing. J. Kalua, CSc.,
doc. ing. E. ustek a doc. PhDr. J. Jünger, CSc., pro obchodnì-podnikatelskou fakultu v Karviné. Po velmi intenzivní práci konané vedle
aktuálních úkolù v souvislosti s odstraòováním deformací a dùsledkù
totalitního reimu na tehdejí samostatné PedFO (lo o reorganizaci
náplnì uèitelského studia, nejednoduché rozvázání pracovního
pomìru s poèetným kolektivem uèitelù marx-leninismu, projednávání
rehabilitací, ukonèení èinnosti vojenské katedry, zajitìní výuky v novì poadovaných disciplínách tzv. spoleèenskovìdního základu aj.)
byly na ministerstvo kolství mládee a tìlovýchovy (dále jen MMT)
ji 12. IV. 1990 zaslány podklady pro zøízení SU a 31. V. 1990 pak
pøedloeny obsáhlé, podrobnì zpracované Podklady pro oponování
SU koncipované v souladu s pøipravovaným novým zákonem o vysokých kolách. Úèelem tìchto Podkladù bylo umonit potøebné
Pokraèování na str. 6
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Pokraèování ze str. 5

expertizy, pøísné oponentní øízení a tím vytvoøit podmínky pro jednání
akreditaèní komise  (viz Podklady) a získání akreditací projektovaných studijních oborù. Po domluvì s pøedstaviteli MMT ÈSR
poádal Pøípravný výbor o oponentury Filozofickou, Husovu bohosloveckou, Matematicko-fyzikální, Pøírodovìdeckou a Pedagogickou
fakultu Karlovy univerzity, Pedagogickou fakultu Masarykovy
univerzity a Ekonomickou fakultu Vysoké koly báòské.
Ve zmínìných Podkladech byly formulovány i dùvody zøizování
nové univerzity. V jejich úvodu se uvádí, e mylenka vzniku univerzity v moravskoslezské oblasti je motivována pøedevím snahou
o nastolení ekonomické, sociální i kulturní rovnováhy ostravského
prùmyslového regionu a potøebou obnovení svébytnosti tehdejího
Slezska. V rovinì spoleèensko-politické jsou dùvody vzniku nové
univerzity spojeny s dosud neuspokojovanými potøebami spoleènosti
v oblasti kolství a kultury, s obnovením poadavkù na vzdìlanost
a nárùstem nárokù na kvalifikaci, s pøechodem na trní hospodáøství,
s potøebami humanizace a demokratizace spoleènosti a se snahami
o opìtovné zaèlenìní do kontextu s evropským vysokým kolstvím
Tuhý direktivní systém, který mìl na Ostravsku a ve Slezsku povìstnou dùkladnost zvlátì v období tzv. konsolidace, zostøil rozpory
mezi humanitárními potøebami a jejich uspokojováním (viz Podklady).
Vedle vypracování podkladù bylo nutno splnit i dalí nemalé úkoly:
se souhlasem MMT bylo povoleno vypsat a v èervnu 1990 provést
pøijímací øízení pro studenty na novì plánovaných ètyøech fakultách a
realizovat generální konkurs na uèitelská místa vech fakult. V tomto
období intenzivních pøíprav se bohuel zaèaly uplatòovat i urèité
rozdílné pøedstavy a poadavky mezi pøedstaviteli Opavy a Ostravy
ivené lokálními zájmy, je vedly k urèitým vnìjím zásahùm práci
neobyèejnì ztìujícím a je zde není uiteèné rozvádìt. Dùleité je
konstatovat, e i v této situaci byly základní vytyèené úkoly plnìny
a splnìny: úspìnì probìhla oponentura vech ètyø fakult a plánovaných studijních oborù za úèasti odborníkù zmínìných vysokých
kol (zejména Karlovy a Masarykovy univerzity), vèas a odpovìdnì
bylo provedeno pøijímací øízení a probìhl generální konkurs na místa
uèitelù, jím ve tøech fázích prolo pøes 600 uchazeèù vèetnì pedagogù existující Pedagogické fakulty v Ostravì.
Po splnìní tìchto nároèných úkolù se rozpory a nedùvìra ve
spolupráci zvìtily natolik, e po øadì jednání byla 17. VIII. 1990
MMT formulována monost podat návrh na zøízení samostatných
univerzit jak v Ostravì, tak v Opavì. Na základì takto vzniklé situace
rozhodl akademický senát PedFO 28. VIII. 1990 v souladu s novým
vysokokolským zákonem zøídit v Ostravì (vedle existující PedF)
fakulty filozofickou a pøírodovìdeckou.
Pouèeno o sloitosti prosazování svého poadavku a po hodnocení
situace jak v akademickém senátu, tak i v akademické obci podstupovalo pak vedení PedFO celou øadu jednání na nejrùznìjích místech
s cílem podat nezkreslené informace o potøebì univerzity v Ostravì
a o solidní pøípravì jejího projektu, podle nìho se u v øíjnu 1990
zaèalo s diferencovanou výukou podle oponovaných plánù. Tak bylo
nìkolikrát jednáno s poslanci ostravského regionu, 13. IX. 1990 byla
podána (dìkanem a prof. Mykou) obírná informace na pøedsednictvu vlády jednáním s místopøedsedou vlády prof. Lukeem, byla
podána dùkladná informace osobním jednáním s pøedsedkyní Èeské
národní rady JUDr. Bureovou (dìkan, doc. Burian), nìkolikrát bylo
jednáno s pøedsedkyní parlamentního výboru MUDr. Moserovou,
DrSc., svou jednoznaènou podporu vyslovily Magistrát mìsta
Ostravy, vedení Severomoravské hospodáøské unie, Vysoké koly
báòské a mnohých dalích ostravských a regionálních institucí. Po
schválení návrhu ve vládì (IX. 1990) byla podána i dùkladná informace premiéru Pithartovi pøi jeho návtìvì Ostravy (13. XII. 1990),
vedení PedFO se úèastnilo projednávání návrhu ve dvou parlamentních výborech ÈNR. 6. VI. 1991 byla pøipravenost k zahájení
èinnosti Ostravské univerzity kladnì zhodnocena ministrem prof.
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Vopìnkou pøi jeho návtìvì PedFO. Nedlouho potom dolo v ÈNR po
témìø celodenním projednávání k odhlasování zákona o zøízení pìti
nových univerzit.
Èinnost novì vzniklé OU byla za úèasti èetných hostí slavnostnì
zahájena 3. øíjna 1990 v Domì kultury Vítkovic. Vedením Ostravské
univerzity MMT povìøilo dìkana PedFO prof. PhDr. Jaroslava Hubáèka, CSc., který po zvolení novì ustaveným Akademickým senátem
OU byl do funkce rektora jmenován prezidentem republiky s platností
od 1. III. 1992. Dìkany jednotlivých fakult se stali: doc. Rudolf
Bernatík (PedF), doc. PhDr. Eva Mrhaèová, CSc., (FF), doc. RNDr.
Kvìtoslav Burian, CSc., (PøF). Zahájení výuky probìhlo bez problémù, nebo k vnitøní, neoficiální transformaci samostatné PedFO a ke
konstituování kateder podle potøeb tøí fakult dolo u pøed zahájením
studijního roku 1990/91, a to v návaznosti na oponovaný projekt
a vìtí poèetá pøijatých studentù. Zatímco døívìjí PedF poskytovala
pouze uèitelské vzdìlání pro základní a støední koly, vznikající OU
zaèala rozvíjet i vzdìlání neuèitelského zamìøení, a to tøíleté studium
bakaláøské a pìtileté studium magisterské. To byl úkol dosti sloitý
nejen organizaènì, ale i v oblasti kvalitního personálního zajitìní.
Z dùvodù finanèních i prostorové vybavenosti bylo nutno volit cestu
maximálních úspor zejména v organizaci studia plným vyuitím odborníkù jednotlivých kateder nejen pro potøeby mateøské fakulty
a pøísnou hospodárností v personálním obsazení neuèitelských profesí
(v administrativì, v technickoprovozním útvaru aj.).
Pro úplnost je nutno zmínit se i o ètvrté - Zdravotnì sociální fakultì
OU, která zahájila svou èinnost v akademickém roce 1993/94. Ani její
vznik nebyl jednoduchou záleitostí. Krátce po vyhláení zákona
o zøízení OU vystoupila skupina pøedstavitelù ostravských lékaøských
kruhù s poadavkem ji v minulosti nìkolikrát formulovaným, tj.
zøídit v Ostravì lékaøskou fakultu. Objektivních dùvodù pro tento
zámìr byla celá øada - od specifických potøeb zdravotnictví na Ostravsku pøes velmi dobré personální obsazení øady klinických oborù,
úspìnou tradici v dokolování lékaøù, øadu relativnì dobøe vybavených a fungujících pracovi a po novì dobudovaná, i dle externích odborníkù výbornì vybavená pracovitì novì zøízené Fakultní
nemocnice v Ostravì-Porubì. Pøestoe Akademický senát OU jako
oprávnìný subjekt rozhodl o zøízení lékaøské fakulty v únoru 1992
a ustavený pøípravný výbor podstoupil èetná a sloitá jednání, zahájení èinnosti se u centrálních orgánù a pro záporné stanovisko vedení
Palackého univerzity v Olomouci nepodaøilo prosadit. To vedlo
k vypracování projektu tøí oborù bakaláøského medicínského studia,
které akreditaèní komise doporuèila s podmínkou, e nebude probíhat
na lékaøské fakultì. Akademický senát OU pak rozhodl zøídit pro toto
studium zmínìnou Fakultu zdravotnì sociální. Zámìr zøídit na OU
lékaøskou fakultu zùstává v platnosti.
Bez nadsázky lze konstatovat, e vznik Ostravské univerzity je
výsledkem nezitného snaení pøedevím øady uèitelù bývalé
samostatné Pedagogické fakulty; OU brzy vela do povìdomí iroké
kulturní veøejnosti a svou dosavadní výkonností se stala platnou
souèástí vysokokolského vzdìlávacího systému Èeské republiky.
JAROSLAV HUBÁÈEK

Deset let Ostravské univerzity v èíslech

Víte, e za 10 let existence Ostravské univerzity se zmìnily výrazným
zpùsobem nìkterá èísla, vypovídající o rozvoji univerzity.
Pro informaci uvádím hodnoty vybraných ukazatelù v roce 1991
a 2001.
Rozpoèet NIV
Prùmìrný pøepoètený stav pracovníkù
z toho pedagog. a VaV pracovníkù
Poèet studentù
Prùmìrná mzda v hlavní èinnosti

1991
47157
368
248
1159
4895

2001
213154
573
354
5500
14155

Poznámka
v tis. Kè

v Kè

ING. LADISLAV KUDELA
KVESTOR

Vzpomínka na hoøkosladká léta

Na Pedagogickou fakultu, tehdy jedinou
humanitní fakultu v regionu, jsem nastoupil v
roce 1967. Schylovalo se k praskému jaru
a na fakultì, jejích studentech a uèitelích,
stejnì tak jako na kulturním ivotì Ostravy,
to bylo jaksepatøí znát. Vznikl první studentský klub, kde se èetly ukázky z beatnické
americké literatury, divadlo Pod okapem,
pozdìji Waterloo, Luïka Nekudy a Pavla
Veselého bylo dennì nabité k prasknutí.
Obecenstvo, povìtinou studenti, bouølivì
reagovali na kadou naráku na stupidní
totalitní reim, po dlouhé dobì jsme zaili
majáles, cítili jsme tìsnou sounáleitost
s praskými studenty ze strahovských kolejí,
kteøí èelili brutalitì policie na první demonstraci po dvou desetiletích.
Studoval jsem èetinu a dìjepis. Na obou
katedrách jsme mìli skvìlé uèitele, na které
rád vzpomínám dodnes. Nejvíce jsem vak
ctil dìkana Aloise Sivka, který i v následujících dramatických mìsících a letech
prokázal vzácnou moudrost a pevnost charakteru. Fakulta - dnes u to mohu posoudit nám dala velmi solidní vzdìlání a díky
dramatickým událostem osmaedesátého roku i hodnì zkueností osobních a politických.

Ani po srpnové invazi nae svobodomyslnost
neklesla na duchu, domnívali jsme se, e
budeme ít dál v tolerantních pomìrech
reformovaného komunismu (více svobody
jsme nikdy nezaili), proto jsme zaloili
fakultní organizaci Svazu vysokokolského
studentstva Èech a Moravy; na podzim 1968
jsem se stal jejím pøedsedou. S nezdolnou
energií jsme se vrhali do veho, co mohlo,
podle naeho pøesvìdèení, zpomalit nástup
normalizaèních opatøení: listopadovou stávku
v roce 1968, stávky v dobì Palachova pohøbu
v lednu 1969, podpisové akce, veøejné
diskuse, ale kromì toho i mnoho kulturních
akcí, napø. Ostravský Montmartre, pøi kterém
studenti výtvarné výchovy malovali, ba
i prodávali pøímo v ulicích mìsta.
Postihy za aktivní odpor vùèi normalizaci
nás neminuly. Fakultní øízení bylo mírné
pøedevím díky osobní stateènosti dìkana
Sivka. Horí byly desítky výslechù Státní
bezpeèností, které se táhly jetì øadu let.
Fakultu jsem dokonèil v hodinì dvanácté,
pøituhovalo a kdo ví, jak bych dopadl pár
mìsícù poté. Diplom jsem dostával u od
nového dìkana dosazeného normalizaèním
aparátem strany. Od nìj mám taky schovaný

posudek, podle nìho jsem nesmìl nastoupit
do kolství døív, ne obdrím kladné hodnocení z výrobní praxe.
Zdálo by se, e moje vzpomínky na léta
strávená na ostravské Pedagogické fakultì
jsou jen hoøké. Kdepak, bylo mi dvacet
a ivot jsem vnímal a proíval ve vech
dimenzích. Nezapomenutelné byly kadoroèní exkurze po historických památkách
poøádané katedrou dìjepisu, veèery na koleji
s kytarou a pivem kupovaným ve velkém do
bílých koulí od lustru, vzruující byl i strach
ze zkouek vystøídaný úlevou z dobrého
výsledku.
Na svoji fakultu vzpomínám rád a èasto, u
proto, e s jednou z kolegyò jsme se jetì
pøed ukonèením studia vzali. Dodnes se
scházíme s pøáteli z fakulty, i kdy ijeme
kadý jinde. Stále nás spojuje spoleèný
ivotní základ, který jsme si tehdy bìhem
studia vytváøeli. Pøeji Ostravské univerzitì,
aby její absolventi na ni vzpomínali s takovou
hrdostí, ba i dojetím, jako já vzpomínám na
její pøedchùdkyni, Pedagogickou fakultu.
LADISLAV PAÈEK
MLUVÈÍ PREZIDENTA REPUBLIKY

UNIVERZITÌ K 10. NAROZENINÁM

Pøi pøíleitosti jubilea Ostravské univerzity poádala redakce mìsíèníku Listy OU rektory èeských vysokých kol a významné osobnosti
regionu o odpovìï na otázku: Co byste popøál/a Ostravské univerzitì pøi pøíleitosti 10. výroèí jejího zaloení?
K DESÁTÉMU narození Ostravské univerzity a do dalích LET
jejího ivota pøeji:
Dynamiènost, s jakou vznikla, aby ji i v dalích letech doprovázela.
Erudovanost pedagogù a vìdcù a entusiasmus studentù dychtících
po poznání.
Stabilitu a spokojenost, z ní bude pramenit dalí invenèní a osobitá
síla vech pracovi.
Evropský rozmìr, naplnìný spoluprací s mnoha zahranièními
univerzitami.
Tvùrèího ducha, aby umonil rozvoj vech oborù pìstovaných na
univerzitì.
Pracovníkùm a studentùm Ostravské univerzity pøeji pøi práci
a studiu i v osobním ivotì:
Laskavé pøijímání a vnitøní potìení z kadodenní mozaiky drobností,
Energii k pøekonávání kadodenních starostí,
Toleranci, takt a kadodenní obohacování pøi vzájemném setkávání.
PROF. ING. MIROSLAV LUDWIG, CSC.
REKTOR UNIVERZITY PARDUBICE

Pøed deseti lety jsem mìl tu èest pùsobit v pøípravném výboru ke
zøízení Ostravské univerzity. S úctou vzpomínám a hodnotím odhodlání a erudici tìch, kteøí s touto ideou pøili, prosadili ji a realizovali.
Do budoucích desetiletí pøeji Ostravské univerzitì, aby i nadále
byla reprezentantem klasických univerzitních hodnot a aby pøi tom
dovednì reagovala na zmìny, které budou jetì vìtí.
REKTOR

DOC. PHDR. JOSEF JÜNGER, CSC.
VYSOKÉ KOLY PODNIKÁNÍ, A.S. V OSTRAVÌ

Co pøát Ostravské univerzitì? Snad toté, co pøeji své Jihoèeské
univerzitì. K desetiletému výroèí Ostravské univerzity pøeji, aby mìla
vdy dost vnímavých a pozorných studentù, aby uèitelé Ostravské
univerzity mìli vdy dost sil a elánu pøi pøípravì vysoce erudovaných
pøednáek a cvièení. Pøeji jí úspìchy ve vìdeckovýzkumné èinnosti.
Pøeji vem pedagogùm, vìdeckovýzkumným pracovníkùm i studentùm, aby v Ostravské univerzitì nali úspìné naplnìní své práce a tím
i èásti ivota, kterou na této univerzitì proijí.
Ve dobré a úspìný rozvoj do dalích let Ostravské univerzity
pøeje
PROF. ING.
REKTOR

JIHOÈESKÉ

FRANTIEK STØELEÈEK, CSC.
ÈESKÝCH BUDÌJOVICÍCH

UNIVERZITY V

Rád bych u pøíleitosti 10. výroèí zaloení Ostravské univerzity
pozdravil celou Vai akademickou obec a popøál jí do dalích let
mnoho úspìchù ve vzdìlávací, vìdecké, umìlecké a dalí tvùrèí práci.
I Univerzita Jana Evangelisty Purkynì v Ústí nad Labem slaví v tomto
roce 10 let svého trvání a já s potìením sledují, jak se obì vysoké
koly za tu dobu stále výraznìji vèleòují do povìdomí iroké
veøejnosti a píí novou kapitolu v souèasné éøe naeho vysokého
kolství. Ostravská univerzita se za minulé období stala významným
centrem rozvoje vzdìlanosti vech vrstev spoleènosti, které svým
dosahem pøesahuje rámec regionu.
Pøeji Vám, aby Ostravská univerzita rostla i v dalích letech neménì
úspìnì, ne tomu bylo v jejím prvním desetiletí.
REKTOR

DOC. PHDR. ZDENÌK HAVEL, CSC.
UNIVERZITY J. E. PURKYNÌ V ÚSTÍ NAD LABEM
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Rozhodnutí z vany

Dolo k tomu v koupací vanì; k zásadnímu,
neodvolatelnému rozhodnutí. Nìkdy koncem
záøí roku 1959, Gottwaldova 3 v Opavì.
Smýval jsem ze sebe osm hodin práce v pitevnì veterinárního ústavu. Ve smradlavé pitevnì smradlavá pomocná síla k ruce doktoru
Koláèkovi, brusiè a podavaè skalpelù, noù
a pilek na kosti, krmiè bílých myí a pokusných køeèkù, èerstvý maturant zbavený monosti pokraèovat na vysoké kole, zbavoval
jsem se pachu desinfekce a snil o záøných
zítøcích. Bylo mi sedmnáct. Ano, tenkrát se
maturovalo v sedmnácti. Matka ze mne chtìla
doktora, aspoò zvìrolékaøe, otec nìco poøádného. Mnì to bylo jedno, ádná konkrétní
pøedstava. Vznáel jsem se kousek nad zemí,
v nereálnu.
- Nechtìl bys být uèitelem? zahalekala
maminka pøes dveøe z pøedsínì do koupelny.
- Nechtìl! zahalekal jsem zpátky. - Vykládat
dìtem rozumy, být nejchytøejí z celé tøídy...
to mì nikdy nenapadlo. V tu chvíli, po krk ve
vychládající vodì, ocitl jsem se v okamiku
zásadního rozhodnutí. Za rozøezávání zvíøecích kadaverù v infekèním prostøedí mi dávali
est set korun mìsíènì, s vidinou skvìlé
kariéry veterinárního lékaøe jsem se snadno
rozehnal. Proè ne uèitelem?

- A to by mì vzali?
- Musel bys pøekousnout, e s protekcí.
Protekci mnì u nabízel otec, kdy mi pøed
maturitou sdìlili, e nemám nárok pokraèovat ve studiích, e musím do výroby a po
dvou letech, snad se uvidí. Mìl známého na
Vysoké kole báòské v Ostravì. Takovou
protekci jsem odmítl s lehkým srdcem,
báòským inenýrem nikdy! - Dùvody, proè
nesmím studovat, mi nikdo nesdìlil. Rozhodli
o tom komunisté v národním podniku Ostroj,
ve firmì, kde otec pracoval jako úèetní. Jejich
závodní organizace mne ke studiu nedoporuèila. Zøejmì cosi proti mému otci mìli a já
jsem jeho syn. V roce 1949 jej vyhodili ze
skvìlého místa prokuristy Braneckých elezáren, v roce 1959 jsem na øadì já. Pøed
maturitou se mi protekce odmítala docela
snadno, jetì mi chybìla zkuenost z kuchání
prasat uhynulých na èervenku. Perspektiva
dvou let veterinární pitevny zmìnila úhel
mého nazírání a zviklala mou rozhodnost.
Mùe být protekce legitimní? Pokud vyuiju monosti, která se mi teï nabízí, neprohøeím se proti morálce? Nikoli proti panujícím zvyklostem totalitního státu, pro nìj byla
legitimní diktatura jednìch nad ostatními;
proti zvyklostem nemorálního státu, který

potlaèoval demokratická práva a obèanské
svobody, své odpùrce (tøeba jen potenciální)
ikanoval, posílal na nucené práce a do
vìzení, mnì zrovna upíral právo na vzdìlání,
prohøeit se proti tìmto zvyklostem mi
problém neèinilo. Obával jsem se, e se
proviním vùèi své morálce, vtípené maminèinými lepanci, køesanskou výchovou, pohádkami, v nich dobro vítìzí nad zlem
a charakter se vyplácí. - Je li váleèná lest za
jistých okolností legitimní, proè by nemohla
být v mojí situaci legitimní protekce?
Jednalo se o Pedagogický institut v Ostravì, zbrusu novou kolu, zápolící s nedostatkem zájemcù, pøedevím pohlaví muského.
Aèkoli bylo uèitelské øemeslo i tenkrát prohlaováno za nesmírnì dùleité, ani tenkrát
nebyli uèitelé pøepláceni a na kantoøinu se
davy zrovna nehrnuly. Proto ohlásili dodateèné pøijímací pohovory a mnì svitla nadìje.
Ke vzdìlání bych se dostal, a kde je psáno, e
musím být uèitelem na vìky... Z vany jsem se
vynoøil rozhodnut.
Za ètyøi roky jsem se stal uèitelem, ale ne
na dlouho. Nerad toti nìkomu vykládám
rozumy a rozhodnì nejsem z celé tøídy
nejchytøejí.
REDAKTOR

IVAN BINAR
RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA

UNIVERZITÌ K 10. NAROZENINÁM

Kadé výroèí je vdy dùvodem k ohlédnutí se zpìt a krátkému
zamylení. Rád bych pøi této pøíleitosti pozdravil odborníky z øad
pedagogù Ostravské univerzity, jejich práce si velmi váím.
Studentùm pak pøeji hodnì elánu a úspìchù nejen ve studiu, ale i pøi
jejich vstupu do praxe.
Pøeji Vám, aby jubilující univerzita ila a nadále vychovávala
kvalitní absolventy.
Závìrem mi dovolte osobní pøání: byl bych rád, kdyby Ostravská
univerzita a VB-Technická univerzita Ostrava byly i nadále partnery,
kteøí budou spoleènými silami vychovávat nový lidský potenciál tolik
potøebný pro úspìnou restrukturalizaci naeho regionu.
REKTOR

PROF. ING. VÁCLAV ROUBÍÈEK, CSC.
VB-TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

Ostravské univerzitì pøeji ke kulatému výroèí jejího zaloení to
nejlepí. Ihned se objeví otázka: Co to to nejlepí vlastnì je? Co je
podstatou rozkvìtu univerzity? Myslím, e klíè k odpovìdi na
vznesený problém leí uvnitø mysli studentù. Pøeji tudí univerzitì ty
nejlepí studenty pøekypující dobrými nápady a snahou správným
smìrem posunout nae poznání a kvalitu ivota.
PROF. RNDR. DAVID LUKÁ, CSC.
TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

REKTOR

Pøeji Ostravské univerzitì k 10. výroèí mnoho nadaných studentù,
kteøí si budou univerzity váit a reprezentovat ji, a uèitele, kteøí s ní
rádi spojí svùj profesní ivot. Dále pøeji co nejuí svazky s ostatními
akademickými institucemi v Èeské republice i ve svìtì, které povedou
k prohlubování vìhlasu Vaí univerzity.
PROF. ING. PAVEL CYRUS, CSC.
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

REKTOR
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Ostravská univerzita spolu s VB-TU Ostrava jsou naí univerzitì
geograficky nejbliími vysokokolskými institucemi. Ji proto jsem
rád, e v okamiku desátého výroèí Ostravské univerzity se mohu
pøipojit k øadì gratulantù. Nicménì zmínìná radost se opírá jetì
o jednu, pro mì osobnì velmi podstatnou skuteènost. Mìl jsem toti
vzácnou monost poznat osobnì i øadu jejích pedagogù a akademických funkcionáøù. Setkání s mnohými z nich mì opravdu obohacovala, k nìkterým pøerostly styky kolegiální ve vazby pøátelské.
Konec koncù nìkteré jsem poznal ji jako pracovníky nìkdejí
Pedagogické fakulty, s nìkolika jsem se dokonce setkával jetì v dobì
svých vysokokolských studií v Olomouci.

Jednotlivci k ivotním jubileím pøejeme zpravidla tìstí, úspìchy
a zdraví. Instituce potøebuje úspìchy. V pøípadì Ostravské univerzity,
myslím, pøedstavují úspìchy nadaní studenti a nepøehlédnutelné
vìdecké výsledky. To ve Ostravské univerzitì pøeji v míøe hojné do
mnoha dalích desetiletí. A pokud jde o zdraví univerzity, pak je dle
mého soudu zosobòováno pøedevím kolegiálním prostøedím, tvùrèí
atmosférou, zájmem nezanedbatelného poètu jedincù posouvat
souèasný stav k co moná nejpozitivnìjímu budoucnu. I to ve
Ostravské univerzitì upøímnì pøeji.
tìstí je nedefinovatelné pro jedince, tím ménì pro instituci.
Vichni vak zøejmì intuitivnì víme, co obnáí. Pøeji Ostravské univerzitì i toto cítìné tìstí. Tedy
- Vivat, crescat, floreat Universitas Ostraviensis.
PROF. PHDR. ZDENÌK JIRÁSEK, CSC.
SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVÌ

REKTOR

UNIVERZITÌ K 10. NAROZENINÁM

Pøejeme Ostravské univerzitì, jejímu vedení, pedagogickému
sboru, vìdeckým pracovníkùm a vem studentùm trvale pøíznivé
podmínky pro vestranný rozvoj koly a øadu spokojených dnù,
mìsícù a rokù nad dosaenými úspìchy.
S pozdravem celé akademické obci Ostravské univerzity
REKTOR-VELITEL

Vae Magnificence, váený pane rektore, spectabilis páni dìkani,
akademická obci,
l

Ostravská universita slaví v den svátku patrona naí vlasti, sv.
Václava, 10 let své existence. Obracím se na Vás jako reprezentant
instituce, která je právì o polovinu mladí, by se obì mùeme
doslova honosit tisíciletou tradicí. Ostravsko-opavská diecése pokraèuje v díle arcidiecése olomoucké a Ostravská universita
pokraèuje v díle vzdìlávání pøedchozích generací. Chci vyjádøit
radost nad tím, e sídlo nové diecése je zároveò mìstem universitním, nebo takto je zaruèeno, e v centru náboenského ivota
celého takté nového Moravskoslezského kraje bude vdy pamatováno na universitní vzdìlanost. Je pravdou, e stále jetì se mnozí
lidé pod vlivem pøedchozích období domnívají, e církev a vzdìlanost jsou v jakémsi rozporu, ale právì ona tisíciletá zkuenost nám
ve své historické pravdì sdìluje, e církev a vzdìlanost jdou ruku
v ruce. Ne náhodou vznikaly koly a university právì pøi
katedrálních kostelích.

l

Zcela urèitì nám vem jde o rozvoj regionu, ve které ijeme. A také
si dobøe uvìdomujeme, e chceme-li dosáhnout úspìchù v oblasti
ekonomické a materiální, musíme na prvním místì rozvaovat
o rozvoji v oblasti duchovní. Snad právì události nedávných dnù mi
v tom dávají zapravdu. Zloba, nenávist, terorismus - to ve nevede
k nièemu. Jen k zármutku a bolesti mnohých. Nae pøání je ít ve
spoleènosti, kde se lidé navzájem tolerují, kde si umí vzájemnì
pomáhat, kde vnímají zodpovìdnost jeden za druhého. Velmi pøeji
universitì, aby se jí daøilo v y c h o v á v a t své absolventy
k správným ivotním postojùm. Vychovávat absolventy, kteøí budou
nositeli vzdìlanosti pro budoucí generace a budou schopni i v budoucnu pøedávat skuteèné hodnoty, které naèerpali ve své alma
mater. Jak jinak na závìr ne Ad m u l t o s a n n o s !

PLK. DOC. MUDR. SVATOPLUK BÝMA, CSC.
VOJENSKÉ LÉKAØSKÉ AKADEMIE J. E. PURKYNÌ
V HRADCI KRÁLOVÉ

Chtìl bych popøát Ostravské univerzitì dostatek financí pro
existenci a rozvoj koly, dostatek chápavých donátorù, dostatek
vstøícných státních úøedníkù a veøejnost, která vidí ve vzdìlávání
mladých lidí veobecný prospìch. Nevím vak, zda jsou vechna ta
pøání splnitelná. Proto pøeji Ostravské univerzitì k jejímu desátému
výroèí hodnì zapálených a nadených pedagogù a jetì více studiem
zaujatých studentù. V nich je toti nadìje, e pøání, která se mi dnes
zdají moná nereálná, se jednou, v budoucnu vyplní.
REKTOR

PROF. ING. PETR SÁHA, CSC.
UNIVERZITY TOMÁE BATI VE ZLÍNÌ

Blahopøeji Ostravské univerzitì k jejím 10. narozeninám. Oceòuji
pøi této pøíleitosti úspìch jejího programu, který spoèívá ve vytváøení
co nejirí báze vzdìlanosti v døíve pøevánì prùmyslovém regionu.
Snahy univerzity, navazující na zamìøení uèitelù døívìjí samostatné
Pedagogické fakulty, tak zapadají do kontextu prudkého kulturního
rozvoje Ostravska, který je nápadným fenoménem konce tisíciletí v
této oblasti.
Do dalích let pøeji Ostravské univerzitì trvalý rùst kvality
vìdeckého výzkumu i studijních programù, pièkové odborníky
svìtové úrovnì, nástup erudované mladé vìdecké generace a vnímavé
studenty, kteøí se po absolutoriu budou hrdì hlásit ke své alma mater.
PROF. MUDR. PHDR. JANA MAÈÁKOVÁ, CSC.
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

REKTORKA

Do dalích desetiletí pøeji úspìné vykroèení, dalí rozvoj vzájemné
spolupráce a hodnì dobrých studentù a absolventù.
DOC. ING. JAROSLAVA DURÈÁKOVÁ, CSC.
VYSOKÉ KOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

REKTORKA

Je témìø neuvìøitelné, e Ostravská univerzita slaví ji 10. výroèí
svého zaloení. Pøi této pøíleitosti se zajisté sluí vyslovit nìkolik
pøání, nejlépe snad v komprimované podobì, kterou pouívají latiníci:
Nech tedy Ostravská univerzita VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
PROREKTOR

JANÁÈKOVY

PROF. PHDR. LEO FALTUS
BRNÌ

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMÌNÍ V

Mìsto Ostrava je logicky spjato s vysokým kolstvím a naopak
vysoké kolství vytváøelo a vytváøí podmínky pro rozvoj mìsta. V
posledních deseti letech se vysoké kolství zaèalo výraznì rozvíjet jak
co do poètu studentù, uèitelù a odborných pracovi, tak i co do poètu
studijních smìrù a oborù.
Pøeji tedy Ostravské univerzitì k tomuto kulatému výroèí, aby
desetileté období existence mohlo být hodnoceno jako skvìlý základ
tradice, která se bude poèítat ne na dalí desetiletí, ale století. Pøeji,
aby mìla vdy dostatek vynikajících pedagogù a vìdcù, kteøí své
vìdomosti budou chtít a umìt pøedat svým studentùm a budou umìt
nadchnout je pro svùj studijní obor. A pøeji jí, aby mìla vdy dostatek
nadaných a schopných studentù, kteøí dokáou ve svém oboru
posunout hranici vìdìní a poznání o kousek dál. Souèasnì pøeji nám
vem, aby Ostravská univerzita byla s mìstem Ostravou vdy úzce
spjata nejen svým názvem.
ING. ÈESTMÍR VLÈEK
OSTRAVY

PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MÌSTA

MONS. FRANTIEK VÁCLAV LOBKOWICZ
BISKUP OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

Rád vyuívám nabízené pøíleitosti poblahopøát touto cestou
k prvnímu kulatému výroèí Ostravské univerzity, a to pøedevím tìm,
kteøí se zasadili o její existenci samotnou, dále celému pedagogickému sboru, jeho erudice je pøedpokladem trvale vysoké úrovnì
výuky, a v neposlední øadì - a se petkou závisti - i studentùm, jim
bìhem studia nabyté vìdomosti a návyky dávají anci uspìt na trhu
práce nejen domácím, ale i zahranièním.
Jsem potìen, e se nevyplnily pøedpovìdi nìkterých pesimistù,
nepøejících zakládání nových univerzit v regionech, za jejich
kritickými hlasy o nízké úrovni bylo cítit spíe obavu z konkurence èi
odkrajování z koláèe státního rozpoètu. Existence univerzit se
zamìøením na humanitní obory v regionech, a v tom naem zvlátì,
pøispívá bezpochyby k rozvoji jeho vzdìlanosti a veobecné kultivaci.
Výsledky se pøirozenì nedostaví ihned, jde o dlouhodobý vývoj.
O tom, e Ostravská univerzita je pro tento kraj zdrojem vzdìlaných
a ambiciózních absolventù, mám monost se dennì pøesvìdèovat
i v ostravském studiu Èeské televize a oèekávám, e dalí absolventi
budou pro toto studio jeho autorským èi interpretaèním zázemím. Toto
je jeden z aspektù existence veøejnoprávní televize v regionu - poskytovat pøíleitost k realizaci a naplnìní ambicí osobností v tomto
regionu ijících.
Pevnì vìøím, e dalí rozvoj Ostravské univerzity bude smìøovat ke
stálému pozitivnímu vývoji a prosperitì nás vech.
ING. MILOSLAV PETRONEC
OSTRAVA

ØEDITEL TELEVIZNÍHO STUDIA
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Desetileté ohlédnutí aneb Galerie hostù Ostravské univerzity

Premiér èeské vlády MILO ZEMAN pøi návtìvì Ostravské univerzity
15. bøezna 1999 ochotnì napsal vzkaz pro ètenáøe Listù Ostravské univerzity:
S pøáním, aby lidé byli hodnoceni podle toho, co umí, nejen podle toho, co
mají.

S tehdejím rektorem Ostravské univerzity prof. RNDr. Jiøím
Moèkoøem, DrSc., se setkal 15. ledna 1996 pøi své krátké
návtìvì Ostravy prezident republiky VÁCLAV HAVEL.

Biskup F. V. LOBKOWICZ je plzeòským rodákem, studoval mj. na FF Univerzity
Karlovy a teologické fakultì v Innbrucku. V roce 1990 byl papeem Janem
Pavlem II. jmenován biskupem. Na Ostravskou univerzitu zavítal poprvé v listopadu 1996, krátce poté, co se ujal úøadu biskupa ostravsko-opavské diecéze.

UNIVERZITÌ K 10. NAROZENINÁM

Ostravská univerzita dnes velkou mìrou blahodárnì pøispívá k humanitnímu, filozofickému a kulturnímu rozvoji Moravskoslezského
kraje, v nìm døíve pøevládalo technické prostøedí, které mu vtisklo
svùj jednoznaèný charakter. Tato vysoká kola svou existencí dává
nadìji a perspektivu mladé generaci, aby se na základì vìdìní a získaných znalostí dokázala pøiøadit k proudu, který pøinese dalí rozvoj
nejen tomuto regionu, ale i daleko irímu okolí.
Pøeji Ostravské univerzitì, jejímu vedení a celému pedagogickému
sboru, aby k prvním úspìným deseti letùm pøibývala dalí a dalí.
Aby spolu s kadým zakonèeným akademickým rokem vzrùstal
vìhlas univerzity nejen doma, ale i v zahranièí. Vìøím, e díky
Ostravské univerzitì rychle poroste intelektuální úroveò naeho kraje
- a s tím bude vzrùstat produktivní potenciál a autorita nejzazího
výbìku Èeské republiky.
ØEDITEL

FAKULTNÍ

ING. KAREL PUSTELNÍK
OSTRAVÌ

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V

Milá Ostravská univerzito,
pøeji ti, aby datum tvých narozenin bylo za 653 let stejnì vìhlasné,
jako je dnes pro nás rok 1348 A dále Ti pøeji: peníze, peníze,
peníze, peníze, peníze, peníze, peníze, peníze, peníze, peníze, peníze,
peníze, peníze, peníze - a je jedno, v jakém poøadí.
Tvùj fanouek
ØEDITEL

10

NÁRODNÍHO

LUDÌK GOLAT
DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

Jetì mnoho desetiletí do budoucna s ohromnou síní tradic, plnou
vynikajících absolventù, kteøí jsou úspìní ve svém profesním ivotì.
Stejnì tak velký poèet skvìlých kantorù, patøících k vìdeckým
pièkám ve svých oborech.
HEJTMAN

ING. EVEN TOENOVSKÝ
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Co popøát takové instituci, jakou je univerzita?
V prvé øadì stálý a zvyující se zájem studentù. A nutno øíct, e
nejen studentù. Univerzita je, èi pøesnìji, vdy by mìla být z podstaty
vìci otevøeným prostorem, který nejen nabízí vzdìlání, ale také
sdruuje lidi a umoòuje jejich svobodnou diskusi. Stává se tak vedle
divadla, chrámu a v místì pøítomných veøejnoprávních médií jedním
z pøirozených center, které velké a prosperující mìsto musí mít, aby
jím skuteènì bylo. V té nejobecnìjí rovinì. univerzita nemùe ovem
tuto roli plnit, pokud nemá elementární podporu vládních institucí.
Tato podpora, a chceme nebo ne, je v první øadì vyjádøena penìzi.
Aktuální situace, kdy státní vysoké koly èeká krácení finanèních
dotací, jde proti vem proklamacím, které èasto z nejvyích míst
slyíme. Pøeji tedy Ostravské univerzitì nejen pøítomnost chytrých
studentù, ale také spokojených pedagogù, kteøí nebudou jen bláznivými nadenci
ØEDITEL

ÈESKÉHO

ING. IGOR HORVÁTH
OSTRAVA

ROZHLASU

Desetileté ohlédnutí aneb Galerie hostù Ostravské univerzity

VÁCLAV KLAUS, pøedseda Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, pøednáel na Ostravské univerzitì nìkolikrát.
V aule na Èeskobratrské ulici pøednáel 11. kvìtna 2000 na
téma Evropská unie. Od akad. malíøe doc. Eduarda Halbrtáta tehdy obdrel darem obraz.

Èeský reisér JIØÍ KREJÈÍK (Boská Ema, Svatba jako øemen, Vyí princip),
který pøijel 11. øíjna 1999 na pozvání doc. PhDr. Petra Holého, diskutoval se studenty v semináøi dìjin umìní o svém dokumentárním filmu Maturita v listopadu.

Nonkonformní øeditel Národní galerie v Praze MILAN KNÍÁK
pøednáel 13. ledna 2000 ve zcela zaplnìné posluchárnì filozofické
fakulty o nové koncepci Veletrního paláce v Praze.

Politolog JUDr. JIØÍ PEHE navtívil Ostravskou univerzitu 12. dubna
1999. Na otázku doc. E. Mrhaèové, která se dotazovala na pùvod hostova
exotického pøíjmení, J. Pehe odpovìdìl: Nìkteøí maïartí pøátelé tvrdí,
e pehe znamená v maïarském dialektu vloèka. V hebrejské abecedì
se podobnì vyslovuje 17. písmo abecedy.
PØIPRAVIL RADIM HORÁK
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SPORTOVNÍ DEN
k 10. výroèí Ostravské univerzity

Kdy? ve støedu 14. 11. 2001
Kde? na sportovitích KTV
ul. Varenská

Co?
Pro studenty:
aerobik, basketbal, fotbal, lezení na stìnì,
silový trojboj, stolní tenis, volejbal

Pro zamìstnance:
aerobik, cvièení na velkých míèích,
bowling, squash, stolní tenis, tenis, volejbal
Pøihláky: nutno zaslat do 26. 10. 2001
na katedru tìlesné výchovy Pedagogické fakulty OU
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