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Z iniciativy Ostravské univerzity se ve
dnech 4. až 6. února sešli v Ostravě akade-
mičtí funkcionáři z deseti vysokých škol
působících v česko-slovenském příhraničí.
Vedle čtyřiceti účastníků z veřejných i sou-
kromých vysokých škol z Trnavy, Žiliny,
Trenčína, Zlína, Kunovic, Opavy a Ostravy
se konference zúčastnili rovněž zástupci
ministerstev školství obou republik, zástupci
regionální správy, vládní zmocněnec pro
Moravskoslezský region. V úvodu pozdravili
jednání rektoři obou ostravských univerzit,
rektor-hostitel doc. Ing. Petr Pánek, CSc.,
a rektor VŠB-TU prof. Ing. Tomáš Čermák,
CSc. Účastníky oslovil rovněž zástupce hejt-
mana našeho kraje Ing. Josef Jalůvka a vlád-
ní zmocněnec prof. Ing. Vítězslav Zamar-
ský, CSc. 

Jak řekl rektor Pánek v uvítacím projevu,
potřeba blíže se zajímat o problémy partnerů
na druhé straně hranice vedla k myšlence
uspořádat toto setkání. Význam setkání vy-
plývá zejména ze dvou faktů. Prvým je právě
deset let trvající oddělený vývoj školských
systémů v českých zemích a na Slovensku.
Tím druhým je skutečnost, že se přiblížil
okamžik, kdy bude umožněn oběma našim
zemím vstup do Evropské unie. 

Evropský integrační proces, jehož jsou oba
naše státy aktivními účastníky, přináší řadu
šancí, ale též problémů, s nimiž se budeme
muset v poměrně krátké době vyrovnat.
Hledání společných řešení je často mnohem
efektivnější, jak zaznělo v řadě vystoupení.
Bylo rovněž konstatováno, že nespornou
výhodou pro rozvoj úspěšné spolupráce je
i skutečnost, že mezi našimi zeměmi ne-
existují jazykové bariéry. Bohaté styky mezi
vysokými školami po obou stranách hranice
se rozvíjely i po rozdělení státu.

Pozitivní trendy ve vývoji vzdělávací sou-
stavy v ČR i SR byly a jsou doprovázeny řa-
dou problémů, jak zaznělo v řadě příspěvků
akademických funkcionářů. Tím nejožeha-
vějším je dlouhodobě neřešená nedostateč-
nost ve financování vysokých škol. Zaostá-
vání v odměňování pracovníků ve vysokém

školství ve srovnání s ostatními sektory staví
vedení vysokých škol do neřešitelných situací
v personální politice. Výsledkem tohoto
stavu je vysoký fyzický věk učitelů a vědec-
kých pracovníků, stále častější odchod mla-
dých a talentovaných kolegů z akademického
života. Stejně vážné je zaostávání v materiál-
ní vybavenosti vysokoškolských pracoviš�.

Slovenské kolegy navíc znepokojuje fakt
jednostranné mobility studentů ze Slovenska
do Čech. Odchod mladých a kvalifikovaných
absolventů vysokých škol mimo region trápí
i české příhraničí. Jako závažná skutečnost se
jeví nedostatečná podpora státu regionální
vědní politice. To platí o ČR i SR. Úspěch
transformačních procesů regionů není možný
bez podstatnějších změn ve struktuře finan-

Pracovní setkání funkcionářů českých a slovenských vysokých škol

Z e  z a s e d á n í  K o l e g i a  r e k t o r a
� Předmětem jednání Kolegia rektora v pondělí 3. března byla

transformace učitelských studijních programů dle
tzv. Boloňského modelu. Rozbor problému a návrhy
na řešení písemně předložila prorektorka Srpová a
alternativní návrh též prorektor Močkoř. Z diskuse
vzešly dva návrhy: 
1. netransformovat (zatím) učitelské programy pro ZŠ
2. prověřit na fakultách možnost transformace učitelských

programů pro SŠ.
Zavedení transformovaných modelů učitelského studia nesmí
mít negativní dopad na financování těchto programů, ani
snížit zájem studentů o studium na OU. Bylo rozhodnuto, že
problematika transformace bude znovu nastolena na
červnovém KR.

� V předstihu byla otevřena otázka strategie přijíma-
cího řízení. Prorektor Močkoř upozornil na složi-
tost této problematiky a pokusil se postihnout
faktory, které ovlivňují a komplikují situaci.
Pro přijímací řízení 2003/2004 bude
vytvořen model, který umožní přesnější
odhad výše dotace a tím i operativní zásahy
do procesu přijímacího řízení. 

� Rektor informoval členy kolegia o jednáních se
zástupci Center for Supporting of Education and
Training Development z Hanoje a následném setkání
s představiteli vietnamské komunity v ČR. Vietnamská
strana má zájem vyslat asi 20 studentů ke studiu na
Ostravské univerzitě. Vietnamská provincie Khunh Hoa
má uzavřenu smlouvu s Moravskoslezským krajem a
spolupráce na poli vzdělávání a kultury je její součástí.

Vlastnímu studiu by předcházela jednoroční intenzivní jazyková
příprava. Podmínkou přijetí bude pochopitelně úspěšné vy-

konání přijímací zkoušky. KR doporučilo rektorovi
vstoupit do dalších jednání. Prorektor Siwek byl

pověřen přípravou potřebných smluvních dokumentů. 

� Kolegium se rovněž zabývalo projektem Centra celoživot-
ního vzdělávání, který by vytvořil technické a prostorové
předpoklady pro rozvoj CŽV. Jako vhodný se jeví objekt
na ul. F. Šrámka. Součástí řešení je i účinnější prezentace
nabídek CŽV na webovských stránkách univerzity.

� KR jednalo o problematice prezentace OU na webu. Ředitel
Centra informačních technologií informoval o nových strán-
kách univerzity. Skluz v jejich naplňování je způsoben jednak

technickými problémy, jednak špatnou součinností někte-
rých garantů s CITem. Prorektor Močkoř byl pověřen
kontrolou plnění směrnice rektora č. 44/2002. 

� Kvestor informoval o krocích, které podniká ve
věci úpravy mzdových tarifů. K 1. 7. by měla být
tato úprava uvedena v platnost.

� KR projednalo konečnou verzi statutu edice
UNIVERSUM, kterou předložil prorektor
Siwek. Fakulty a ústavy podají návrhy členů
ediční komise, která bude mít čtyři zástupce z
OU, 4 z jiných pracoviš� v ČR a 4 ze zahraničí. 

� Prorektor Siwek upozornil na novou podporu doktor-
ského studia prostřednictvím GAČRu a blížící se ter-
mín (17. března) podávání žádostí o podporu z Fondu
vzdělávací politiky.

-PP-

dokončení na str. 9



Na sklonku března katedra anglistiky
a amerikanistiky přivítá dnes již legendu
amerických studií, profesora americké litera-
tury na Harvard University Sacvana Berco-
vitche. Vzácný host mezinárodního věhlasu
nás navštíví v rámci programu Fulbright Se-
nior Specialist. Profesor Bercovitch vystoupí
na Ostravské univerzitě se dvěma přednáš-
kami, určenými nejen studentům anglického
jazyka, ale i širší akademické obci.

Protože půjde o zcela výjimečnou událost,
nebude jistě na škodu si tuto uznávanou
veličinu v oboru amerických studií předsta-
vit. Sacvan Bercovitch se narodil před sedm-
desáti lety v Montrealu v rodině židovských
přistěhovalců z Ukrajiny. Po studiích na Sir
George Williams College a Claremont Gra-
duate School, kde získal doktorát v oboru
dějin americké literatury, učil na Columbia
University, Brandeis University, University
of California v San Diegu a posledních dva-
cet let působí na Harvard University. 

Ve své výzkumné práci se především zabý-
vá koloniálním obdobím americké literatury,
výrazně formovaném puritánskou imaginací,
a rovněž se zaměřuje na některé klasiky
amerického písemnictví zejména z období
„Americké renesance“ - Nathaniela Haw-
thorna, Ralpha W. Emersona či Hermana
Melvilla. Jeho velkým tématem je Mark
Twain, konkrétně jedna z nejpozoruhod-
nějších knih americké literatury Dobro-
družství Huckleberryho Finna. Šíře jeho
aktivit je však impozantní a zahrnuje i starší
anglickou literaturu (Sir Gawain and the
Green Knight, Shakespeare, Milton), ale
i eseje o Dostojevském nebo Thomasu Man-
novi. Jeho původ ho přivedl i k trvalému
zájmu o židovskou literaturu a k překladům
některých spisovatelů literatury jidiš do
anglického jazyka (Icyk Manger, Šolom Alej-
chem, Solomon Ary…).

Sacvan Bercovitch je autorem řady vysoce
ceněných knih, např. The Puritan Origins of
the American Self (1975), The American
Jeremiad (1978) nebo The Office of „The
Scarlet Letter“ (1991), která získala od Mo-
dern Language Association v roce 1992 pres-
tižní cenu J. R. Lowella jako nejlepší vě-
decká kniha roku. Tyto v mnohých ohledech
novátorské práce výrazně ovlivnily současné
nahlížení Američanů na svou národní iden-
titu a umožnily jim komplexněji pochopit roli
klasických kánonických literárních textů při
utváření americké kulturní svébytnosti. Pro-
fesor Bercovitch se stal hlavním editorem
velkolepého projektu, osmidílných dějin
americké literatury Cambridge History of
American Literature, zdroje, jenž se široce
využívá nejen ve Spojených státech, ale i na
univerzitách mimo USA včetně té naší. Bez
přehánění lze říci, že svou publikační činnos-
tí zásadně proměnil „krajinu“ literár-

někritického myšlení o americké literatuře
a její výuku na vysokých školách v posledních
třech desetiletích. Bez jeho vkladu by byl
pohled na vývoj americké literatury značně
ochuzen.

Neúnavná badatelská činnost nezabránila
profesoru Bercovitchovi ani v aktivní organi-
zační a editorské činnosti. Uve	me jen, že
zastával funkci předsedy řady významných
organizací a institucí: v letech 1982 - 1984 byl
prezidentem American Studies Association,
rovněž řídil English Institute, Modern Lite-
rature Association, American Jewish Studies
Association nebo American Literature Asso-
ciation. Je členem redakční rady mnoha vý-
znamných časopisů, mezi jinými i American
Literature, Early American Literature, 20th
Century Literature a New England Quar-
terly. Sloužil v poradním orgánu při tvorbě
Columbia Encyclopaedia, Columbia History
of American Literature, American Studies
Program nebo excelentní ediční řady Library
of America, jejíž svazky s elegantním grafic-
kým řešením patří k chloubě naší katedrové
knihovny. 

Úctyhodná je i Bercovitchova pedagogic-
ká činnost. Jako hostující profesor působil
například na Princeton University, univer-
zitě v Tel Avivu, Římě nebo na Moskevské
státní univerzitě. Nepočítáme-li desítky ame-
rických univerzit, krátkodobě či jednorázově
přednášel v mnoha zahraničních zemích:
v Japonsku, Číně, Kanadě, Francii, Británii,
Holandsku, Německu, Portugalsku, Itálii,
Ma	arsku a rovněž také na proslulém Salz-
burgském semináři. Do České republiky
zavítá vůbec poprvé.

Dovolte mi tento možná suchopárný bio-
grafický výčet okořenit osobním zážitkem.
Ačkoliv sleduji Bercovitchovu literárně-
kritickou činnost již delší dobu, poprvé jsem
se s touto pozoruhodnou osobností (uvede-
nou mimo jiné i v publikaci Who's Who in
the World!) setkal před bezmála třemi roky
na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Tehdy
měl profesor Bercovitch přednášku na téma
„What Is Funny about Huckleberry Finn.“
Přiznám se, že mě jeho interpretace bezpoč-
tukrát rozebíraného románu zcela ohromila,
a to nejen nesmírně vnímavým vykládačským
přístupem, ale i svou nekonvenčností. K mé-
mu úžasu i lehkému zneklidnění profesor
Bercovitch postupně nabourával vžitý, ste-
reotypně podávaný obraz titulního hrdiny,
jak je prezentován v nejrůznějších variacích
literární kritikou i učiteli. Třebaže kontro-
verzní obsah jeho přednášky mohl u části
publika vyvolat rozporuplné reakce, jedno se
mu nedalo upřít - v celém sále nebylo člově-
ka, který by se nudil. Po skončení přednášky
mi zčásti určitý ostych, zčásti hlouček jeho
obdivovatelů zabránil, abych s profesorem
Bercovitchem pohovořil osobně, nicméně

později jsem ho prostřednictvím elektronické
pošty oslovil alespoň na dálku. Z naší kores-
pondence se nakonec po téměř roční přípra-
vě vyklubalo pozvání k návštěvě, která se zá-
sluhou finanční pomoci Fulbrightovy komise
ve Washingtonu nakonec může realizovat.
Během svého pobytu v České republice prof.
Bercovitch také navštíví Karlovu univerzitu
a univerzity v Brně a Olomouci. 

Obě přednášky profesora Bercovitche
proběhnou ve čtvrtek 27. března. První před-
náška obecnějšího charakteru s názvem „The

Myth of America“ se uskuteční již dopoledne
v 9.10 - 10.40 E v učebně E-9, zatímco dru-
hou, specifičtějšího zaměření, nazvanou
„Democratic Aesthetics: Hawthorne's Scarlet

Letter“ si můžete vyslechnout v odpoledních
hodinách mezi 14.10 až 15.40 v učebně E-15.
Berte tedy tento článek jako pozvánku k set-
kání s mimořádně charizmatickou osobností,
kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. 

STANISLAV KOLÁŘ

Poznámka: Eseje S. Bercovitche i studii o něm

si lze přečíst ve studovně FF (naleznete je

u vstupních dveří) nebo na webové stránce

katedry anglistiky a amerikanistiky.

Profesor Bercovitch na Ostravské univerzitě

Nejvíce přihlášek podáno na
Pedagogickou fakultu OU

K 28. 2. 2003 mělo být ukončeno podávání
přihlášek ke studiu ve školním roce
2003/2004 na všech fakultách Ostravské
univerzity. Přesto na většině fakult budou
konečné počty uchazečů o studium známy až
na konci března (jde především o přihlášky
ke studiu, které neobsahovaly patřičné
náležitosti, a proto byly uchazečům vráceny
k doplnění).

Podle sdělení pracovnic studijních oddě-
lení jednotlivých fakult bylo nejvíce přihlášek
ke studiu podáno na Pedagogickou fakultu
OU - ke 4. 3. asi 3 663 (loni 3 552). Na dru-
hém místě v počtu podaných přihlášek je
Filozofická fakulta OU - ke 4. 3. jich bylo
2 233 (loni 2 710). Velký zájem je už tradičně
o studium na Přírodovědecké fakultě OU,
kam do 4. 3. podalo přihlášku 2 112 uchazečů
o studium (loni 1 964) a na Zdravotně so-
ciální fakultu OU bylo podáno 1 226 přihlá-
šek (loni 1 158). Na Institutu pro umělecká
studia - hudební obor projevilo letos zájem
studovat 58 uchazečů (loni 53) a ke studiu
v Centru dalšího vzdělávání OU se přihlásilo
420 uchazečů (loni 562). 

Celkem si v letošním roce podalo na
Ostravskou univerzitu přihlášku ke studiu
9 712 zájemců. 

JIŘINA VEČEŘOVÁ



Šest kandidátů na funkci
děkana Filozofické fakulty OU
Dnem 17. 2. uplynula lhůta pro podávání

návrhů na funkci děkana Filozofické fakulty
Ostravské univerzity. Akademický senát fa-
kulty na svém zasedání dne 18. 2. 2003 vzal na
vědomí všech šest návrhů a předal je volební
komisi. Kandidáti, kteří návrh volby přijmou,
seznámí akademickou obec se svými progra-
my na setkání, které se bude konat 2. 4. 2003
ve 13 hodin (místnost bude upřesněna na pla-
kátech). Děkana Akademický senát FF OU
zvolí na svém zasedání v úterý 15. dubna
2003. - JV -

Již pět let probíhá na katedře slavistiky
vždy v měsíci lednu intenzivní kurz ukra-
jinštiny. Výuku vedou pravidelně: hostující
prof. dr. Anderš, DrSc., z Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci a odbor-
ná asistentka Mgr. Olena Kouptsevitch
z katedry slavistiky Filozofické fakulty OU.

základní komunikační schopnosti v ústním
i písemném projevu ve vymezených tematic-
kých okruzích. Pracují také s ukrajinskými
periodiky. Na vybraných článcích si osvojují
obraty z publicistického stylu. Celkem si
student v průběhu intenzivního kursu osvojí
1100-1200 lexikálních jednotek ukrajinského
jazyka (včetně jednotek frazeologických
a synonymických).

V průběhu kurzu získají studenti také
základní informace o ukrajinských reáliích
(v porovnání s reáliemi českými a ruskými),
naučí se několik lidových ukrajinských písní
a po lexikální přípravě zhlédnou několik
ukrajinských videofilmů.

Kurz tradičně končí přípravou ukrajin-
ských jídel pod vedením Mgr. Kouptsevitch.
A co se připravovalo letos? Ukrajinský boršč
- polévka ze zeleniny a červené řepy, holubcy
- zelný list plněný masem a rýží a kysi
 -
tradiční nápoj z ovocné š�ávy zahuštěný
bramborovým škrobem. Všichni přiložili ru-
ce k dílu, dobře se při tom (ukrajinsky) bavili
a ještě si pochutnali na dobrém ukrajinském
jídle.

OLENA KOUPTSEVITCH, KATEDRA SLAVISTIKY

Intenzivní kurz, na který se studenti
vždycky velmi těší, má už tradiční strukturu:
v jeho první části jsou studenti seznámeni
s ukrajinskou abecedou, se základy ukrajin-
ské výslovnosti a gramatiky, dostanou mode-
ly skloňování a časování i základní slovní
zásobu a bezprostředně vše drilovací meto-
dou procvičí. Ve druhé části kurzu získávají

Elektronická pošta se stala jedním ze způ-
sobů komunikace, který většina z nás využívá
každý den. Dalo by se říci, že se bez ní už ne-
obejdeme. Na OU míří zprávy z celého světa
do schránek převážně na dvou poštovních
serverech. Prvním serverem je stroj Gregor
běžící na operačním systému Novell. Pokud
pro čtení své pošty používáte systém Group
Wise, čtete si svou poštu právě z tohoto stro-
je. Systém GroupWise má jistě mnoho výhod
(jak vám zasvěceně vysvětlí jeho správci -
Martin Hasník a Tomáš Talík), někteří
uživatelé si však stěžují, jak to jenom říci, na
jeho velkou systémovou náročnost. Takže
pro ty, kterým bumbrlíček GroupWise z ja-
kýchkoliv důvodů nevyhovuje, zde je druhá
z možností - server Albert. 

Albert byl již počítačový stařec. Vloni v lé-
tě jsme však koupili nový, silný a rychlý hard-
ware a milého Alberta na něj přestěhovali.
Většina uživatelů, kteří mají své účty právě

na tomto serveru, si jej zvolila pro variabilitu,
kterou nabízí jeho operační systém - Linux.
Takže kromě elektronické pošty zde běží
i webserver, databáze a další služby. Uživa-
telé, kteří si tykají s příkazovou řádkou
(a jsou na to patřičně hrdi) a nepovažují výra-
zy telnet nebo SSH za zaříkávání křováckého
šamana, s oblibou přistupují přímo na server
a používají ke čtení pošty program pine. Co
však ostatní, vydaní na milost a nemilost
poštovním klientům typu Outlook Express?
Pokud přistupujete ke své poště z více míst
najednou (z kanceláře, z domu, ze služební
cesty...), dáte mi za pravdu, že v poště může
někdy nastat totální organizační chaos. Po-
štu, kterou si stáhnete do kanceláře, už ne-
můžete číst doma, o služební cestě nemluvě.
Bylo by zde jedno řešení - mít vše na jednom
místě, nic nikam nestahovat a k poště přistu-
povat třeba přes web. Tak jako na Centru,
Atlase nebo Seznamu. Ale proč chodit tak

daleko - webové rozhraní můžete využít i na
serveru Gregor. A abych dlouho nechodil ko-
lem horké kaše, už i na serveru Albert!

Jste-li tedy uživatelem s poštovním účtem
na serveru Albert, máte to jednoduché: do
svého oblíbeného internetového prohlížeče si
zadáte adresu http://webmail.osu.cz, zadáte
své přihlašovací jméno a - jak to jenom je -
heslo a čtete a čtete a odesíláte co hrdlo ráčí.
Ideální pro čtení pošty odkudkoliv mimo
kancelář. Nemusíte pořád konfigurovat Out-
look, a jakmile se vrátíte zpět, žádná pošta
nechybí - vše zůstalo na serveru. Snad vám
tato služba někdy přijde vhod. A využijete-li
ji, pozdravujte veverku.

PAVEL DVOŘÁČEK, CIT,
SPRÁVCE SERVERU ALBERT.OSU

Poznámka na okraj. V tomto článečku byla pou-

žita nadsázka (viz výkladový slovník českého jazy-

ka) a jistá zjednodušení. Prosím všechny, kterých

se to týká, aby mě nechytali za slovíčko... Díky!

Za Jiřím Hudákem
Dne 24. února 2003 nás navždy opustil

pan Jiří Hudák. Podlehl těžké nemoci,
která přišla náhle
a nečekaně. Jistě
se nesmazatelně
zapsal do paměti
nejen kolegům
z Centra infor-
mačních techno-
logií OU. Byl je-
den z lidí, kteří si
dokázali po celý
život udržet zapá-

lení pro to, co dělají. Snad tedy zůstal do
konce života svým způsobem š�asten. Pan
Jiří Hudák byl dobrý člověk. Pokud jsme jej
blíže poznali, museli jsme zahlédnout jeho
dobré srdce, které se skrývalo pod tvrdou
slupkou.

Takovéto lidi během života netíží svě-
domí, věřme tedy, že i jeho duše bude mít
klid. Věnujme mu tichou vzpomínku.

MGR. MARTIN MALČÍK

PŘÍPRAVA DOBROT

KONZUMACE DOBROT

Ukrajinština teoreticky i prakticky

Další možnost přístupu k elektronické poště



Rozmočený a potrhaný 
ztratil se asistent - našel se notes

III. ostravské sympozium
ošetřovatelství

Zdravotně sociální fakulta Ostravské
univerzity (katedra managementu a služeb
ve zdravotnictví a katedra ošetřovatelství)
a Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
(oddělení ošetřovatelské péče) pořádají
u příležitosti 10. výročí vzniku Zdravotně
sociální fakulty III. ostravské sympozium
ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Jedno-
denní sympozium, kterého se již tradičně
účastní zdravotní sestry, středoškolští a vy-
sokoškolští pedagogové a jiní zdravotničtí
pracovníci, bude probíhat dne 16. dubna
2003 od 9.00 hod. v Hotelu Atom. Odborný
program je rozdělen do dvou sekcí: klinické
ošetřovatelství a rehabilitace, věda, výzkum
a vzdělávání v ošetřovatelství.

DARJA JAROŠOVÁ

Ve středu 12. března 2003 bylo na Stodolní
ulici v centru Ostravy nalezeno potrhané
torzo notýsku v promáčených deskách.
Týden poté Policie ČR konstatovala, že
pátrání po nezvěstném odborném asistentovi
bylo uzavřeno a dotyčný že je převeden do
skupiny nenávratně pohřešovaných. 
Protože jsem to byla já, kdo na tuto kauzu
poprvé upozornil ČT i Listy OU, rozhodla
jsem se nyní k uveřejnění textu z několika
dochovaných listů, kde ještě inkoustové
písmo zůstalo čitelným.
„…a taky mléko a máslo. Chleba jsem si
koupil - včera? V nejhorším si zajdu do ve-
čerky. Studenti si ze mne zase dělali legraci,
že mám rifle prošoupané v rozkroku. Celé
dvě dvojhodinovky jsem stál bokem k tabuli
nebo jsem se schovával za stůl. Ale zítra si
koupím nové!!! (NEZAPOMEŇ!!!)
středa - Kolegyně G. slavila 50. Tak se
vybíralo. Sbohem značkové rifle. Koupím si
nakonec meisterky. Hlavní je duchovno! Ale
přece jen nechci umřít jako kantor Josef
Kocourek.
…ože začal předvolební boj. S některými
kolegy se přestáváme zdravit. Večer se půjdu
opít. Ještě že nejsem v malém senátu. Koho
bych volil? Všichni by mi nosili petice, že
právě tomu jejich mám dát hlas.
... Zasedání velkého senátu. Dvě kolegyně
vše začínají a končí tím, že na základkách be-
rou více. P. vedle mě šeptl: Tak a� tam jdou!
Kino jsem nestihl, přišel rektor a vyprávěl
a vyprávěl. Školu zafinancujeme, zainterne-
tujeme…P. dopsal: a pak zavřeme!
... Moje práce má smysl! Vždycky, když se
večer opiju, tak druhý den má všecko smysl!
Musím víc pít?! Jenže to si na ty rifle
neušetřím. Ty staré ale zas nejsou tak zlé.
V sobotu jedu domů, mamča mi je podloží.
V zimě se přes to hodí svetr. Smysl mají kníž-
ky a práce. Začal jsem číst Demla… Na se-
mináři z toponomastiky mám 24 lidí a jen
dva se mnou komunikují. Už kvůli nim to má
cenu. (zdálo se mi o T., je víc než pěkná,
taková liška; mám být plachý?)
Ples byl fiasko. Trošku snobárna. Ale prý je
to nutná reprezentace. Příště už se nene-
chám ukecat. Pojedu radši na hasičský do
Vratimova.
pondělí - To nám to zase začíná! Z vyšších
míst přišla vyhláška o kontrole uživatelských
kont přístupu na internet. Ještě že píšu ten
článek o jménech pornohereček. Kolega H.
říkal, že kdyby něco, takže mi pomáhal
s angličtinou. Asi si dám na to grant, mini-
málně všichni mužští kolegové by se přidali.
Studentka T. mě dneska pozvala na kávu.
Tak nevím, jestli si uvědomuje, co dělá. ...ale
pak přišel H. z malého senátu. Byl to prý
hnus. Skoro padesátá léta, jednomyslně.

Nikdo neuvažuje, že když někteří kandidáti
tvrdí, že za nich byly peníze, že v polovině
90. let bylo na všechno. H. mi vytkl naivitu
a pohádali jsme se. To, co mi řekl, byly polo-
pravdy a… Za hodinu jdu s T. na kávu. Asi ji
dneska nepřekvapím. 
... T. je úžasná. Konečně má něco opravdu
smysl!!!! Má ráda knížky a nenutí mě nosit
kravatu. O riflích nic neříkala, takže další
plus. Zdá se, že s ní už tu dizertaci opravdu
dopíšu. Ozval se prof. Š., že by chtěl něco no-
vého vidět. Váhám, zítra učím jen 1 hodinu,
asi to bulnu. Navíc řádí chřipky.
čtvrtek - Chytnul jsem slinu. Do školy nejdu
ani zítra. Píšu jako drak, ale asi na mě něco
leze. (Boží trest?)
... Depka. Nic nemá smysl. Jsou tu tři tábory
a lidé se zase hádají o to, kdo bude děkan.
Není o co stát. Někteří si myslí, že budou
šéfovat a ostatní to odřou. Asi odejdu ze ško-
ly. Kolega H. taky uvažuje (konečně). S T.
jsme se pohádali, trochu. Celý víkend jsem
psal, učím vedlejšák na gymplu a pořád beru
míň než její brácha s průmkou. Má pravdu,
ale te	 to vzdát?!
... Super!!! V Tesku byla akce. Koupil jsem si
konečně nové rifle. Bylo k tomu i tričko. Ve-
čer musím odpárat nápis „TESCO - happy
team“ - bude to jako z Kenvela. S T. máme
dneska první výročí, vydržela to měsíc. Šli
jsme do erka na halušky. Po týdnu fajn večer.
Už má u mě kartáček (neví, že jsem si ho
včera půjčil). Jen se divila, že pořád nemám
ledničku. Když jsem jí ukazoval Jungmannův
slovník z antiku, ani ho neotevřela. Ženy
jsou prostě víc pragmatické. Snad proto, že
v sobě nosí matku. ... Já, P. a H. ve Voliéře.
Skončilo to jako vždycky. Někde jsem si roz-
trhl bundu. P. a H. jsou už otcové, řešili plín-
ky. Začnu si asi víc dávat pozor. H. povídal,
že prezentace kandidátů na děkana bude
1. dubna. Ironie osudu. 
... Přišla další petice. Stejně ale bude volit
senát. Někteří kolegové podepisují i dvě, jiní
nic. Ještě že nejde o život, kličkou podpisu
bychom někomu zadrhli oprátku. (Zas ne-
jsem tak intelektuálně na dně!)
pátek - Sedíme na Stodolní. Studenti mi vy-
právějí o didaktice. Mám ji za dvě a dodnes
nevím, k čemu je didaktický test. Propadám
se do marnosti. Humanitní obory zabíjíme
didaktikou a sami sebe pak malichernostmi.
Stavil se i H. V červnu odchází z univerzity.
Žena mu to postavila jasně. Budou čtyři.
Je po páté. Doprovodil jsem T. na trolejbus.
Sedím na lavičce a dívám se na nebe...
Vždycky, když je mi zle, dívám se na stromy
a oblaka …o stromu zbude aspoň prkno, ale
co po mně, až budu na prkn...?...en ...alda
pap...rů...?“

PŘEPSALA STUDENTKA JARMILA TAVITOVÁ

(V TEXTU VYSTUPUJE JAKO T.)

Výstava kreseb
v galerii Magna

Před třemi lety uzavřela katedra výtvarné
tvorby Pedagogické fakulty OU s galerií
Magna dohodu, která jí vždy začátkem roku
umožňuje představit práce svých poslu-
chačů.

Po volné a užité grafice a ateliéru inter-
mediálních forem byla letošní výstava (le-
den, únor) věnována kresbě. „Kresba je poc-
tivost umění.“ Věta, již vyslovil J. A. Domin-
que Ingres, byla mottem expozice, kterou
připravil vedoucí ateliéru kresby doc. Edu-
ard Halberštát, ak. malíř, společně s kurá-
torem Magny ing. Janem Šmolkou. Bylo vy-
staveno 73 kreseb posluchačů prvního až
pátého ročníku, včetně ukázek diplomových
prací. Vedle portrétu, zátiší a figurální tvor-
by měla zastoupení volná a užitá kresba
(ilustrace, komix, plakát) a rovněž kresba
konceptuální. Řadu klasických kresebných
technik rozvířilo i několik individuálně
pojatých kombinací.

Další akcí studentů katedry výtvarné
tvorby Pedagogické fakulty OU a Institutu
Sztuki v Cieszynie v galerii Magna bude opět
výstava ze společných workshopů (grafika,
malba, socha). NADĚžDA NOVOTNÁ

FOTO: FRANTIŠEK ŘEZNÍČEK



Cimbálová muzika Fr iš

Ze ž ivo ta
un iverz i t y

� Koncerty studentů Institutu pro umě-
lecká studia se uskuteční v Aule na Čes-
kobratrské ulici vždy v 18.30 hodin.

19. 3. Martina Majdová (flétna)
absolventský koncert

25. 3. Milena Hudečková (housle)
ročníkový koncert

26. 3. Jiří Porubiak (klarinet)
absolventský koncert

1. 4. Koncert souboru „Fénix“

2. 4. Jakub Moník (klarinet)
absolventský koncert

8. 4. Kateřina Švorcová (zpěv)
ročníkový koncert

9. 4. Michal Vojáček (flétna)
absolventský koncert

11. 4. Markéta Švábová (klavír)
absolventský koncert

15. 4. Lenka Kindlová (housle)
absolventský koncert 

16. 4. Arnošt Svoboda (klarinet)
ročníkový koncert 

22. 4. Magdaléna Franková (hoboj)
ročníkový koncert

Změna programu vyhrazena. Podrobnější
informace jsou uvedeny na plakátech
k příslušným koncertům.

Všední dny každého z nás jsou naplněny
událostmi, které v subjektivní stupnici hod-
nocení s rozsahem velmi příjemný až velmi
nepříjemný zařazujeme na různá místa. Ve-
čer 6. února 2003, kdy jsem navštívila kon-
cert cimbálové muziky Friš spojený s křtem
jejího nového CD, jsem v mé hodnotící škále
postavila na stupeň nejvyšší.

Velký sál hotelu Atom byl zcela zaplněn
nejen posluchači, ale především vynikajícím
způsobem interpretovanou hudbou, krásným
zpěvem a příjemnou atmosférou. Mladí
umělci představili několika skladbami své
nové CD a po slavnostním křtu, kterého se
ujal Jan Rokyta, hráli k potěšení srdce a po-
hlazení duše všech přítomných. 

V Listech Ostravské univerzity z roku 1998
jsem v rubrice Z katedry hudební výchovy
Pedagogické fakulty OU psala o premiéro-
vém vystoupení Friše (tehdy FiFOUnů)
a svou informaci zakončila slovy: „Podrob-
nější údaje o tomto souboru přineseme v ně-
kterém z příštích čísel.“ Běh času však jistě
vnesl do života cimbálovky mnoho nového
a „podrobnější informace“ z té doby je třeba
doplnit. Nabízím tedy čtenářům aktuální
„curriculum vitae“ souboru, ovšem z pera po-
volanějšího, než je to moje. Jeho vlastníkem
je Jirka Kusák. Čtětě prosím za doprovodu
frišné hudby cimbálové muziky Friš.

ŠÁRKA ZEDNÍČKOVÁ

V roce 1997 vznikla z iniciativy studentů
katedry hudební výchovy, které pojila láska
k lidové materii, cimbálová muzika FiFOUni
a spol. U jejího zrodu stáli Marek Pabjan,
Petr Kuřil a Jiří Kusák. Původní originální
název projektu byl vytvořen z počátečních
písmen Filozofické fakulty Ostravské univer-
zity. Jelikož většina muzikantů dostudovala
a opustila brány své alma mater, stal se pů-
vodní název mírně zavádějícím.

Dnešní pojmenování CM Friš vychází
z oblíbeného způsobu lidové nástrojové hry.
„Friš“ je ve světě cimbálových muzik výrazem
rychlého tempa, dravosti, entuziasmu a pl-
ného nasazení.

Rok 1998 byl ve znamení počínající spo-
lupráce s DPS Formánek při ZŠ F. Formana
a Václava Košaře v Ostravě-Dubině.

Během své více jak pětileté existence uspo-
řádala cimbálová muzika řadu koncertů
různě tematicky zaměřených.

Na vánoční koncert v roce 1998 CM na-
studovala koledy z různých koutů světa, a to
např. z Peru, Mexika, Řecka, Finska aj. Vá-

noční atmosféra byla umocněna povídáním
o adventních zvycích a kulinářských receptech.

Jarní koncert 1999 byl tematicky zaměřen
na písně smuteční a baladické, dokonce pro-
pagační plakáty byly graficky upraveny do
formy smutečního parte.

V roce 2000 začala cimbálová muzika spo-
lupracovat s folklorním souborem Morava, se
kterým vyrazila na zájezd na Korsiku a Sar-
dinii. V témže roce byla také navázána spolu-
práce s třineckým souborem Javorový.

Cimbálová muzika také absolvovala zá-
jezdy na Slovensko, do Polska, vystupovala
na festivalech v Třinci, Mostech u Jablun-
kova a společně s Čechomorem se zúčastnila
večerního programu festivalu Jičín - město
pohádek.

Během dlouhé doby se v kapele vystřídalo
nemálo hudebníků, přičemž nynější obsazení
je složeno nejen ze studentů a absolventů
univerzity, ale také například ze studentů
Janáčkovy konzervatoře Ostrava.

JIŘÍ KUSÁK

Anketa o využívání informačních
zdrojů prodloužena 

Vzhledem k tomu, že se bezplatné zpří-
stupňování elektronických informačních
zdrojů, získávaných v posledních čtyřech
letech převážně díky grantovým aktivitám
MŠMT v rámci programu LI „Informační
zdroje pro výzkum a vývoj“, dostalo do po-
sledního roku trvání, uspořádala Univerzitní
knihovna Ostravské univerzity pro uživatele
malou anketu, která je k dispozici na webo-
vých stránkách knihovny pod odkazem Infor-
mační zdroje. Obracíme se na všechny uži-
vatele, kteří jakýmkoli způsobem využívali
databáze z nabídky na WWW stránkách UK,
s žádostí, aby laskavě zvážili následující
otázky a vyplnili příslušné části ankety, a to
do 30. 4. 2003. Výsledky ankety a statistiky
využívání budou jedním z kriterií pro výběr
a podání grantů na zpřístupnění těchto da-
tabází i v příštích letech. Děkujeme vám za
vstřícnost a spolupráci. Popis jednotlivých
databází včetně přístupu jsou na webové
adrese http://knihovna.osu.cz/index.php?rub
=713&id=97

Kontakt: Sarka.Kostecka@osu.cz
ŠÁRKA KOSTECKÁ

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Dravost, entuziasmus a plné nasazení
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� Výstava v Galerii SKOLA,
Podlahova ulice 3,
Ostrava-Mariánské Hory 
5. 3. - 28. 3. Pod su k ní
Aleš Hudeček
absolvent malby ateliéru ak. malíře
Daniela Balabána
(otevřeno: PO - PÁ 9.00-17.00 hod.) 

� Filmový klub „Slunečnice se diví“
pořádá pravidelné projekce vždy v úterý
večer od 17.45 hodin v učebně E 24. 

25. 3. BARRY LYNDON
(Stanley Kubrick, 185 min.,
VBrit / 1975, české titulky) 
Příběh irského dobrodruha Redmonda
Barryho, který se v 18. století vydává na
pou� Evropou, aby získal šlechtické
postavení a nechal se jím zkorumpovat.
Hrají Ryan O'Neal, Marisa Berensonová,
Patrick Magee, Hardy Krüger.

1. 4. OLOVĚNÁ VESTA
(Stanley Kubrick, 116 min.,
VBrit / 1987, české titulky) 
Ve Vietnamu zuří válka. Skupina odve-
denců putuje nejprve do výcvikového
očistce, kde se pod nelítostným a vulgár-
ním seržantem Hartmanem stávají stroji
na zabíjení. Čeká je však ještě cesta do
pekla. Hrají Matthew Modine, Adam
Baldwin, Lee Ermey, Vincent D'Onofrio.

8. 4. TERASA
(Ettore Scola, 158 min.,
It / 1980, české titulky) 
Příběh odehrávající se během jediného
večera. Kaleidoskop několika žen a mu-
žů, většinou intelektuálů, kteří dávají
najevo a někdy si také uvědomují planost
své existence a svých názorů.

- JV -

Diverzní skupina osmi studentů OU se
v průběhu divadelního festivalu OST RA
VAR infiltrovala mezi potencionální a pro-
fesionální divadelní odborníky. Jejím cílem
bylo zcizení metodologických postupů
teatrologů a odhalení způsobů jejich nazí-
rání na současnou ostravskou divadelní
scénu. Pro diverzanty to byla výjimečná
příležitost konfrontovat dvojí přístup k diva-
delní hře, inscenaci, představení - přístup
vědců literárních a divadelních. 

Vlastní špionážní akci výrazně usnadnila
sama OU, která prolomila vstupenkové
embargo. Umožnila tak účast na festivalu
studentům, kteří o něj měli skutečný zá-
jem, a ne pouze těm vyvoleným, kterým
byly lístky přiděleny na seminářích v rámci
výuky. 

V současnosti je jediným pojítkem mezi
univerzitou a ostravskými divadly režisér
Radovan Lipus, který vede semináře „Dra-
matického textu“ právě pro literární vědce.
Dřívější snahy studentů o možnost roz-
šíření jeho působení na půdě OU byly ze
strany univerzity rázně potlačeny. 

Satisfakcí se snad měl stát loňský im-
pulz tehdejší proděkanky Filozofické fa-
kulty OU, která vyjádřila zájem o užší spo-
lupráci mezi univerzitou a ostravskými
divadelníky, reprezentovanými uměleckým
šéfem DSPB Januszem Klimszou. Bohužel
ani našim špionům se nepodařilo odhalit
by� minimální výsledky této proklamované
snahy. Smířeni s tím, že univerzita zatím
svůj skutečný zájem nijak nedokázala, jí
tímto děkujeme, že svým studentům ales-
poň umožnila špionáž na festivalu OST RA
VAR. 

Býti špionem neznamená pouze vkrádat
se na jednotlivá představení, ale pro do-
sažení vytyčených cílů je nezbytná účast
na seminářích, které jsou součástí festiva-
lu. Právě ty jsou místem, kde divadelní
kritik nejen vysloví svůj názor, ale v lepším
případě i prozradí, jak k němu došel. Dis-
kuse však neprobíhaly pouze zde. Polemi-
zující skupinky bylo možno zahlédnout
o přestávkách ve foyer, v tramvajích při
přesunu z divadla do divadla, ve frontách
na šatnu, případně ve frontě na toaletu. 

Zavedená generace teatrologů vyloženě
volala po názorech mladších kolegů, aby
je následně mohla rozcupovat přívalem
vlastních argumentů. Přesto ve vzájem-
ných polemikách vyšly najevo úzké vztahy
mezi „divadelními pedagogy“ a jejich
posluchači. 

To naše diverzní skupina se výraznější
podpory ze strany pedagogů nedočkala
a ani dočkat nemohla. Svůj studentský po-
hled obohatila pouze o názory Mgr. To-
máška, který se jako jediný člen katedry

českého jazyka, literární vědy a dějin umě-
ní zúčastnil našich debat a odborného se-
mináře. 

Nicméně i přes tento drobný handicap si
naše skupina z akce s krycím názvem OST
RA VAR odnesla, co mohla (věci movité,
ale především ty nemovité). Doufáme, že
naše činnost organizátory neodradila a bu-
deme v ní moci pokračovat i v následu-
jících ročnících!

HANA URUBOVÁ A LUCIE RICHTÁROVÁ

Studenti Hladnova jsou chyceni (ale
věřte, že k jejich libosti) ve spárech cho-
botnice. Ta se narodila 4. února 2003 a od
tohoto dne nepřetržitě rozpíná svých deset
počítačových chapadel, do nichž se dobro-
volně nechávají omotávat zdejší ubytovaní.
Pouze těm je přístup povolen.

Jednou by mohla mít až šestnáct kon-
četin, taková je totiž kapacita této nově
vzniklé učebny. Chobotnice brázdí pod-
mořský svět druhého patra budovy B.
Svým chřtánem ráda polkne ty příchozí,
kteří ji oživí ISIC kartou. Nemá odpočinku,
žije dnem i nocí. Stará se o ni CIT. Má te-
prve měsíc a věřte, že už se stala filmovou
hvězdou. V jejím prostoru je totiž umístěna
kamera sledující vše důležité.

Myslím, že nebude těžké si na milou
společnici zvyknout. Počítač a studium se
k sobě pojí velmi těsně a instalování těchto
pomocníků zajisté ocení hlavně ti, kteří je
nemají k dispozici přímo v pokoji. Pak se
určitě rádi ponoří do sladké vody - sítě
informací a počítačových programů. Jste-li
obyvateli hladnovských kolejí, pak této
možnosti určitě využijte! Takovéto polapení
si jistě necháte líbit.

VERONIKA LANGROVÁ

Lapeni v síti

Špionážní akce literárních vědátorů

O p r a v a
V lednových Listech OU byl v rozhovoru s před-

sedou hladnovských kolejí mylně uveden počet

míst na KJO. Správný údaj je 569. REDAKCE

Na truc
Radana Weidlichová

Když mě Pepa nechce,
poradím si lehce!
Najdu sobě chlapce z buše,
s nímž mi bude plesat duše.

Umělci jsou nebezpeční, 
o svém umu rádi řeční. 
Ten z džungle bude kus chlapa,
něžně drsná jeho tlapa!

Když se můj žal neuklidní
s mužem, co je negroidní,
nezlomím si vaz ni nohu.

Navždy odevzdám se Bohu!



Uzávěrka dalšího čísla je ve středu 2. dubna 2003 do 10.00 hod.
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Asi nejde nepřemýšlet o současné situaci
v Iráku a tím i ve světě. A asi je to složitější
problém, než se zdá, a ani odpovědi nejsou
jednoznačné. Po různých protikladných
názorech a myšlenkovém zmatku jsem zku-
sila přemýšlet raději tzv. selským rozumem.
Tedy intuicí.
Jestli chcete, zkuste se mnou.
Prý „preventivní válka“. 
Dost nejasný pojem. Připravuji v tomto
semestru přednášky (semináře) na téma
prevence. Prevence znamená předpoklad,
že určitý stav, jev či situace v budoucnu
nenastane. Je opatřením, „předcházením“
něčeho, co si z různých důvodů nepřejeme,
aby bylo. Z tohoto sémantického hlediska je
preventivní válka nesmysl, protože nezpů-
sobí, aby válka nebyla, když sama o sobě
válkou je. A co je válka? Uplatnění moci,

násilné uplatnění vlastní moci nad někým
jiným.
Prý „spravedlivá válka“.
Válka, násilí, uplatnění moci silou, to vždy
s sebou nese smrt a umírání, navíc nedo-
brovolné umírání ne vždy vinných lidí.
A tam, kde umře třeba jen jeden jediný
nevinný, (všichni jsme však svým způ-
sobem vinni a nevinní zároveň), tedy tam,
kde zemře jakýkoliv člověk, nemůže jít
o válku spravedlivou. Protože spravedlivé
zabíjení ve jménu čehokoli - ani demo-
kracie, ani svobody, ani „prevence a spra-
vedlnosti“ - prostě neexistuje. A tudíž není
spravedlivé. Ani středověké křižácké vý-
pravy ve jménu Boží spásy a Boží lásky
nebyly ani tak spravedlivé, jako spíše agre-
sivní a násilné. Avšak - ekonomický rozkvět
(kromě smrti) svým způsobem určitým

lidem přece jen přinesly…

Násilím, smrtí, zabíjením a zlem v jakém-

koliv šlechetném jménu nepřineseme dru-

hým mír, klid, pokoj, lásku a dobro, ale opět

jen zlo a násilí.

Přece i my, když nám někdo ublíží, tak oby-

čejně nenastavíme ve jménu spravedlnosti

a lásky druhou tvář, ale zcela přirozeně se

bráníme, někdy i útokem. Jsme jenom lidé.

A proto jsou války?

V Iráku je situace složitější. Vnitřní konflikty -

útoky a obrana - mají být „napraveny“ útoky

a následnou obranou, tedy konfliktem

vnějším.

Tak nevím. 

Asi ani selský rozum už není to, co býval…

MIRIAM PROKEŠOVÁ

O K A M Ž I K Y  � O K A M Ž I K Y  � O K A M Ž I K Y  � O K A M Ž I K Y  � O K A M Ž I K Y

O VÁLCE, PREVENCI A SELSKÉM ROZUMU



V koncertním sále končí každoroční tra-
diční koncert Pěveckého sdružení morav-
ských učitelů, doznívají tóny posledního pří-
davku - legendární Nešverovy MORAVĚN-
KY. Pěvecké sdružení moravských učitelů
dokázalo pohladit, vyburcovat, protestovat,
vyjádřit názor. Umělecká úroveň tohoto

tělesa je spjata s invencí jeho sbormistrů, na
něž mělo vždy štěstí. Mnozí členové tohoto
mužského pěveckého sboru dodnes působí
na Ostravské univerzitě jako pedagogové
i zanícení pěvci, pro něž se koncertní činnost
stala pevnou součástí jejich rodinného i spo-
lečenského života.

DR. ZDENĚK HERODES

Vydané spisy,
skripta a sborníky

Umění - Ars, U-4

Autor: 13 autorů
Vydala: Pedagogické fakulta

Ostravské univerzity
Prodejní cena: 60 Kč
Počet stran: 84
Rok vydání: 2002
Vydání: první
Vazba: brožovaná
ISBN 80-7042-209-2

Anotace: 
Sborník 13 článků pedagogů Pedagogické
fakulty OU a jejich spolupracovníků
z oblasti hudebního a výtvarného umění na
Ostravsku.

�

Vybrané ošetřovatelské modely a teorie

Autor: Darja Jarošová
Vydala: Zdravotně sociální fakulta

Ostravské univerzity
Prodejní cena: 55 Kč
Počet stran: 75
Rok vydání: 2003
Vydání: první
Vazba: brožovaná

Anotace:
Publikace je určena pro studenty zdravot-
nického managementu a prezentuje třináct
vybraných koncepčních modelů a teorií
ošetřovatelství včetně filozofického
vhledu. 

�

Psychologické poradenství v sociální práci
Autor: Karel Paulík
Vydala: Filozofická fakulta

Ostravské univerzity
Prodejní cena: 150 Kč 
Počet stran: 200
Náklad: 200
Rok vydání: 2002
Vydání: první
Vazba: brožovaná
ISBN 80-7042-615-2

Anotace:
Sborník příspěvků řešitelů v rámci reali-
zace výzkumného záměru s názvem „Vyu-
žití psychologie a dalších sociálních věd ke
zkvalitnění sociálních služeb v ostravském
regionu“ přináší původní studie zaměřené
obecně teoreticky i studie věnované někte-
rým konkrétním problémům v psycholo-
gické poradenské práci s klienty sociálních
služeb. 

- JV -

Pracovní setkání funkcionářů českých
a slovenských vysokých škol

cování vědy a výzkumu. Chybí koncepce pro-
gramů rozvoje vědy a výzkumu k překoná-
vání disproporcí mezi centry a zaostávajícími
regiony. 

Zástupci vysokých škol informovali o svých
školách a jejich rozvojových záměrech, za-
zněly i konkrétní náměty pro spolupráci. 

Přednesené příspěvky spolu se závěry bu-
dou vytištěny ve sborníku. Závěry byly
rovněž odeslány ministrům školství obou
republik a představitelům krajů nachá-
zejících se po obou stranách společné
hranice.

V průběhu konference se našla i chvilka
ke krátkému seznámení hostů s Ostravou.
Její program tak obohatila prohlídka Hor-

nického muzea pod Landekem a návštěva
mineralogických sbírek Geologického pavi-
lónu VŠB-TU. Společenský večer při hudbě
k tanci i poslechu přispěl k neformální vý-
měně názorů i navázání osobních kontaktů.
Akce se uskutečnila za finanční podpory
z programu PHARE - Společný fond malých
projektů v příjemném prostředí hotelu Har-
mony. Poděkování za zdařilý průběh konfe-
rence patří jejímu organizačnímu garantovi
prof. RNDr. Arnoštu Wahlovi, CSc. 

Účastníci konference se shodli na užiteč-
nosti takových setkávání. O úlohu příští hos-
titelské univerzity se uchází Trenčianská uni-
verzita Alexandra Dubčeka, jak sdělil její
rektor doc. Ing. Juraj Wagner, Ph.D. 

JIŘINA VEČEŘOVÁ

dokončení ze str. 2

Vedení Ostravské univerzity

spolu s výborem Vysokoškolského odborového svazu

zve všechny zaměstnance na oslavu 

DNE UČITELŮ
Akce proběhne v hotelu IMPERIAL v pátek 28. března 2003 od 17 hodin.

Pěvecké sdružení moravských učitelů stoleté



Malá galerie studentů Ostravské univerzity 
Grafika Lenky Mičolové (katedra výtvarné tvorby PdF OU)


