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79. plénum České konference 
rektorů v Ostravě
Ve dnech 21.—22. 4. byla OU oficiálním hostitelem 79. pléna České konference rektorů. 
Pléna se konají 4—5x ročně a projednávají aktuální problémy týkající se vysokého školství. 
Tentokrát to byly především otázky novely vysokoškolského zákona, v němž je vedle řady 
drobných úprav navržena i jedna skutečně zásadní — vysoké školy mají být osvobozeny 
od daně z příjmu. ČKR proto novelu jednomyslně podpořila, protože nová úprava by 
konečně znamenala výraznější zlepšení finanční situace na VŠ. Ministerstvo totiž nemá 
v úmyslu realizovat pravidelné navyšování finančního normativu na studenta o 10 % 
v nejbližších třech letech, jak trvale požaduje ČKR. Dokonce neuvažuje ani o navýšení 
kompenzující inflaci — ČKR proto ve svém usnesení znovu zdůraznila svůj dlouhodobý 
postoj. Dalším bodem jednání bylo zrovnoprávnění studentů soukromých vysokých škol 
v nároku na ubytovací a stravovací příspěvek — ČKR jejich nárok podpořila.
 Hlavním bodem programu byla strategie dalšího rozvoje vysokého školství. Strategické 
cíle ministerstva přijel obhajovat náměstek doc. Kolář, který vyslechl řadu připomínek 
a přislíbil jejich začlenění do 
konečné verze.
 Ostravského pléna se zúčast-
nilo celkem 31 rektorů, kterým 
příjemné prostředí a ubytování 
připravil hotel Imperial, v je-
hož salónku Budapeš� celé jed-
nání probíhalo. Velký úspěch 
sklidilo Pěvecké collegium Os-
travské univerzity, které zpří-
jemnilo svým vystoupením ve-
černí jednání. Ve čtvrtek se 
ještě před zasedáním pléna 
sešlo 9 rektorů, kteří mají na 
svých univerzitách pedagogické 
fakulty. Vzájemně si představili problémy, s nimiž se na těchto fakultách potýkají, a do-
hodli se na několika společných strategických postupech:
- studijní programy vedoucí k učitelské kvalifikaci budou zásadně strukturované
- nebude však prosazován nějaký univerzální model pro celé Česko
-  v bakalářských studijních programech, u nichž se předpokládá pokračování v NMgr.

studijních programech vedoucích k učitelské kvalifikaci bude prosazována úzká sou-
činnost pedagogických fakult s ostatními fakultami vysoké školy (přírodovědného 
nebo humanitního zaměření) s tím, že v cílovém stavu se tyto Bc. studijní programy 
převedou z pedagogických fakult na jiné příslušné fakulty 

-  na pedagogických fakultách by v budoucnu měly být realizovány zejména studijní 
programy pro přípravu učitelů MŠ a 1. st. ZŠ, NMgr. studijní programy pro 2. st. ZŠ 
a speciální pedagogika a jiné pedagogické obory.

 To povede k výraznému zkvalitnění přípravy učitelů a umožní zlepšit podmínky pro 
odborný růst akademických pracovníků.
 Závěrem musím poděkovat ing. Pohlové za bezchybnou organizaci celé akce, na níž 
se podílela také paní Moškořová a pánové Jurček, Víta, Vojtek a ing. Svoboda z CIT. 
Slova uznání za milé přijetí, kterého se mi při odjezdu od českých rektorů dostalo, proto 
patří i jim. VLADIMÍR BAAR

Studenti matematiky
soutěžili

 Ve dnech 5. až 7. dubna 2005 na katedře 
matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské 
univerzity probíhal již 15. ročník Mezinárod-
ní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. 
 Soutěž je určena především univerzitním 
studentům, kteří studují matematiku, a je 
rozdělena do dvou kategorií. V první ka-
tegorii soutěží studenti prvních a druhých 
ročníků. Druhá kategorie je určena pro 
studenty třetích, čtvrtých a pátých ročníků.
 Letošního ročníku se zúčastnili studenti 
z 22 univerzit, z toho 19 bylo zahraničních 
(Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko a Černá 
Hora, Ma�arsko, Německo, Polsko a Slo-
vensko).

 V úterý 5. dubna probíhalo zasedání 
mezinárodní poroty, jejímž úkolem bylo 
vybrat osm příkladů (do každé kategorie 
čtyři), které by studenti měli řešit. Poro-
ta byla složena ze zástupců jednotlivých 
univerzit, které se do soutěže zapojily. 
Každá univerzita posílá obvykle jednoho 
zástupce, ale není to pravidlo. (Univerzita 
z Bělehradu poslala dva zástupce, univer-
zity z Německa a univerzita z Nišu letos 
nevyslaly žádného a Ostravská univerzita 
měla letos v porotě tři zástupce. Nakonec 
měla porota 22 členů stejně jako počet 
univerzit).
 Členové poroty jsou často někdejší ví-
tězové nebo účastníci matematických olym-
piád. V letoším roce byla také patrná nová 
tendence, totiž že členové poroty jsou lidé, 
kteří se soutěže Vojtěcha Jarníka dříve zú-
častnili jako soutěžící.
 Každá ze zúčastněných univerzit navr-
huje několik příkladů (obvykle dva, jeden 
do každé kategorie). Univerzity tyto pří-
klady posílají ještě před konáním soutěže 
v dostatečném předstihu. Porota z těchto 
návrhů vybírá soutěžní příklady, které se 
zadají studentům, aby je vyřešili. Při výbě-
ru je třeba dbát na jistou vyváženost. Mezi 
čtyřmi příklady v každé kategorii musí být 
zastoupeny příklady lehké, středně těžké 
i těžké a je třeba je vybírat tak, aby byly 
pokryty i různé oblasti matematiky (pří-
klad z algebry, příklad z matematické ana-
lýzy apod.). 



MAJÁLES
v podhradí a jeho okolí
Plakáty s nabitým progra-
mem rozvěšené po celé 
univerzitě, centru i širokém 
okolí zvaly na studentskou 
májovou oslavu konanou 4. 
května. 
 Toho dne již od dopoledne 
hlasitě lákaly podivné bytos-
ti studenty před menzou do 
průvodu masek, který vyšel 
ve 14 hodin z Husova sadu 
v čele se samotným králem 
majálesu a provolával „Vivat 
Universitas Ostraviensis!“ či 
„A� žije král!“. Zúčastnilo se 
ho přes 60 studentů, kteří 
pochopili, k čemu toho dne bylo určeno rektorské volno. Průvod v rozverné náladě 
došel k hlavní scéně, umístěné u Slezskoostravského hradu, kde měly masky poslední 

Studentská vědecká
konference na ZSF OU

 Již 11. rokem od založení pořádá Zdra-
votně sociální fakulta Ostravské univerzity 
studentskou vědeckou konferenci. Ani le-
tos tomu nebylo jinak. Dne 27. 4. byla 
zahájena děkanem doc. MUDr. J. Horáč-
kem, CSc., který při svém úvodním proslo-
vu zdůrazňoval hlavně vědecko-výzkumný 
rozvoj.
 Samotná konference probíhala současně 
ve dvou posluchárnách ZSF na Syllabově 
ulici. Účastnili se jí nejenom studenti Os-
travské univerzity, ale i hosté z Jihočes-
ké univerzity. V rámci přehlednosti byla 
konference rozdělena do několika sekcí, 
a to sociální, sociálně geriatrická, ošetřo-
vatelství, rehabilitace, vyšetřovací metody 
a zobrazovací metody.
 Jelikož nebylo možno se účastnit všech 
přednášek, zaměřila jsem se na sekce 
vyšetřovací metody, zobrazovací metody 
a rehabilitace.

 Oficiální zahájení soutěže proběhlo v au-
le Ostravské univerzity ve středu 6. dubna 
dopoledne, odpoledne porota opravovala 
a hodnotila řešení studentů. Slavnostní 
zakončení soutěže spolu s oficiálním vy-
hlášením výsledků se konalo ve čtvrtek
7. dubna. Studenti, kteří se umístili na 
1.—3. místě, získali finanční odměnu.
Výsledky soutěže — první kategorie
�  1. místo Pavel Januszewski (Jagiellonian 

University in Kraków)
�  2. místo Marcin Pilipczuk (Warsaw Uni-

versity)
�  3. místo Aleksander Zablocki (Warsaw 

University)

Výsledky soutěže — druhá kategorie
�  1. místo András Németh (Eötvös Lo-

ránd University, Budapest)
�  2. místo Milivoje Lukić (Univesity of 

Belgrade)
�  3. místo Jakub Byszewski (Jagiellonian 

University in Kraków)

 V první kategorii soutěžilo 49 studentů, 
z toho 4 z Ostravské univerzity. Ve druhé 
kategorii soutěžilo 42 studentů, z toho 2 
z naší univerzity. Jejich umístění v polovi-
ně lze považovat za solidní výsledek.

DAVID BARTL



šanci se v tanečním reji předvést v plné parádě, která byla poté ohodnocena náměstkem 
hejtmana Ing. Jiřím Carbolem a králem majálesu, z kterého se po odmaskování k údivu 
přihlížejících vyklubal rektor naší univerzity. Jeho Veličenstvo překvapené účastníky se-
známilo s Královským výnosem pro majálesový den a Novým studijním řádem. 
 Pak už vládu večera nad zábavou převzaly hudební skupiny. Začal pohodový Downbelow 
a dále pokračoval našlápnutý RK130, pornofolkový písničkář Záviš u některých vyvolal 
bouřlivý smích, u jiných rozpaky, které rozprášil hardrockový Hoo hoo cocktail a rocko-
vý Filip M., posluchače 
roztancoval energický
Narvan a funková ka-
pela Kuličky štěstí,
zklidňující Prouza ukon-
čil v jednu hodinu po 
půlnoci program hlavní 
scény.
 Druhá scéna byla 
kvůli rannímu dešti-
vému počasí přesunu-
ta do klubu Marley. 
Z technických důvodů 
zde došlo k dvouhodi-
novému zpoždění. At-
mosféru jazzově zabar-
vil Jazzyk, rockově ji 
přeladil Weget a Mezi 
námi. Mnozí se neubránili tanci a zvláště pak na SKApelu All Ska Pone‘s. Potom se 
podium proměnilo v drumandbassovou scénu, kde se prostřídalo mnoho DJů, kteří až 
do časného rána udržovali taneční náladu.
 Do čtyř hodin do rána se i tancovalo na třetí scéně umístěné pod hradem v tanečním 
stán(k)u, z kterého se ozývalo reggae a jiné taneční styly pouštěné do éteru různými 
DJy. Byla zde i čajovna nabízející různé druhy čajů, indické placky i dýmky. 
 Divadelní scéna se uchýlila do klubu Kin Malebo nad klubem Marley. Nejdříve uvedl 
své krátké premiérové představení studentský divadelní spolek D.U.D.L.I.K, šlo o pohy-
bové ztvárnění jednoho ze sedmi hříchů, a to hněvu. Proslýchá se, že do příštího ma-

jálesu nacvičí zbylých 
šest. Autorskou hru 
No End uvedl ost-
ravský soubor Deli-
rium, který po celé 
dvě hodiny svého 
představení dokázal 
zaujmout diváky, kte-
ří zcela zaplnili pro-
stor klubu.

Divadla byla dopl-
něna literární tvorbou 
v podání samotného 
autora Chrobáka.

Letošní student-
ská oslava byla prak-
tickým důkazem, že 
je ideálním místem 

 Studenti oboru vyšetřovací metody pre-
zentovali své práce jako generálku na ob-
hajobu práce bakalářské. Petra Bystroňová 
přednáškou „Histologie endometria a jeho 
dysfunkční projevy“, Tomáš Folkner prací 
„Výsledky audiometrického vyšetření studentů 
OU v závislosti na hlukové zátěži“ a Josef 
Kme� tématem „Hluková zátěž dospívající 
mládeže“ neprezentovali špatně. Nejlépe se 
však svého úkolu zhostila Eva Lysová, kte-
rá příspěvkem „Metodika stanovení procent 
tuku v těle pro osoby ve věku 45—60 let“ 
uchvátila i porotu a v rámci své sekce zví-
tězila.
 Sekce zobrazovací metody byla hojně 
zastoupena především studenty 1. ročníku, 
kteří oboru Radiologický asistent rozhodně 
neudělali ostudu a předvedli vše, co se 
doposud naučili. Především Karel Peprník 
a Martin Vojáček zaujali spolužáky fyzikál-
ně zaměřenou prezentací na téma „Výpo-
čet zátěže z fotonových zdrojů“ a nakonec 
byli nejlepší v rámci své sekce. Dále se 
představili: Romana Lehrausová a Světlana 
Zuczková s prací „Biologické účinky ultra-
zvuku v porodnictví“, Kamil Bořek a Tomáš 
Staňa s tématem „Úloha radiologického 
asistenta při CT vyšetření“, smíšená dvojice 
Miroslav Směšný z 1. ročníku a Vladimíra 
Hildebrandtová z 2. ročníku prezentovali 
„Historický průřez MR diagnostikou“ a stu-
denti 2. ročníku Marie Halfarová s prací 
„Angiografie dolních končetin“ a Martin 
Franek s prací „Volba zobrazovacího systé-
mu při RTG snímkování v traumatologii“.
 Po ukončení prezentací zbyl do vyhláše-
ní výsledků a slavnostního ukončení kon-
ference ještě čas, a tak jsme měli možnost 
zhlédnout prostory bývalého radiodiagnos-
tického oddělení v areálu Ostrava-Zábřeh, 
které se budou rekonstruovat a budou 
sloužit jako zázemí Ústavu zobrazovacích 
metod.
 Aby nebyla konference příliš formální, 
připravila MUDr. Jana Chmelová, Ph.D., 
pro své studenty, tedy radiologické asis-
tenty, malou soutěž, kde si podle sympa-



Portálové novinky
 Začátkem měsíce května začíná Portál 
Ostravské univerzity nabízet novou, pro 
studenty velmi důležitou funkcionalitu za-
dávání studentského čísla účtu. Smyslem 
zavedení této služby je poskytování uby-
tovacích a jiných stipendií přímo studen-
tům na bankovní účet. Jelikož je číslo 
bankovního účtu informace proměnlivá, je 
zodpovědnost za tuto informaci převedena 
přímo na studenta. Každý pomocí Portá-
lu Ostravské univerzity vyplní číslo svého 
účtu, prostřednictvím kterého budou pro-
bíhat veškeré platby (ve vztahu student 
— univerzita, univerzita — student) na OU 
od AR 2005/2006. 

k neformálnějšímu setkávání stu-
dentů s vyučujícími, na které 
není kolikráte čas ani prostor na 
půdě univerzity.

Majálesu se zúčastnilo přes 
2000 lidí, jejichž žíznivým náro-
kům neodpovídala kapacita vý-
čepních míst. Zvláště u hlavní 
scény se nárazově tvořily dlouhé 
fronty, za což se organizátoři če-
kajícím omlouvají.

Celá akce byla natáčena ně-
kolika kamerami a z pořízeného 
záznamu bude časem vytvořeno 
DVD, které bude k dispozici 
v každé studovně a darem ho dostanou sponzoři, bez jejichž příspěvku by se tato 

finančně náročná akce 
mohla jen stěží konat. 
Jedná se o Budějovický 
Budvar, Semtex, firmy 
Medium Soft, Koopera-
tivu, Mach Chemikálie 
a Dream shop, Despe-
rado, GTS International, 
shop Mammut, Studio 
Attack, Job-centrum 
Ostrava, divadlo Aréna 
a Divadlo Petra Bezru-
če, knihkupectví Acade-
mia a Hadgia čajovnu. 
Za propagaci děkujeme 
radiu Helax, Moravsko-

slezskému Deníku, Fan-tomu, ostravskému Programu, firmě Rengl, serverům zulu.cz, ov-
-kluby.net, freemusic.cz.
 Za spolupráci při přípravě 
akce patří nemalé poděkování 
také CIT v čele s Mgr. Mal-
číkem, vedení univerzity, Ma-
gistrátu města Ostravy a ob-
vodu Moravská Ostrava a Pří-
voz za vstřícný přístup, po-
četné ochrance bezpečnostní 
agentury FOCH za udržení 
pořádku a také Matěji Kast-
nerovi za významnou pomoc 
při organizaci.
 Majáles byl pořádán Sta-
vovskou unií studentů OU 
(SUS). Její členové oslovovali 
sponzory, podíleli se na tvorbě a zařizování programu, dělali propagaci, zajiš�ovali chod 

i úklid po akci bez nároků 
na finanční odměnu. 
 Na fóru SUS: http://sus.
osu.cz jsou očekávány vaše 
ohlasy, konstruktivní kriti-
ka i pochvala. Pomůžete 
tak s organizováním příští-
ho majálesu. Pokud byste 
se chtěli zapojit aktivněji, 
ozvěte se přímo na adresu 
Stavovské unie studentů: 
sus@osu.cz.

JANA HAJDA

VE SPOLUPRÁCI

S INFORMÁTORY

Z JEDNOTLIVÝCH SCÉN

tie volili vítěze v rámci své sekce. Podle 
očekávání vyhrála Marie Halfarová, která 
měla podporu spolužáků z 2. ročníku. Ale 
ani ostatní nepřišli zkrátka a byli oceně-
ni hodnotnými věcnými dary a diplomy za 
účast. A následovalo „malé“ občerstvení 
pro studenty našeho oboru.
 Konferenci ukončil děkan ZSF OU 
a vyhlásil výsledky jednotlivých sekcí. Za 
sociální a sociálně geriatrickou zvítězila 
studentka Jihočeské univerzity Dita Nová-
ková s prací „Vesnice a jejich péče o seni-
ory“, za sekci ošetřovatelství byla udělena 
dvě 1. místa — Jaroslavu Pekarovi s téma-
tem „Napadení pracovníků ZS“ a Markétě 
Václavíkové se „Somatickými simulacemi 
u neklidného dítěte v koncepci bazální sti-
mulace“ a sekci rehabilitace Kateřina Otip-
ková s prací „Komparace manipulačních 
dovedností zdravých dětí a dětí s LMD“. 
 Vyjádřením díků a přáním stejně hojné 
účasti na dalších ročnících děkan konfe-
renci uzavřel a pozval vítěze všech sekcí 
a jejich garanty do své kanceláře, aby jim 
osobně poděkoval a připil si s nimi sym-
bolicky šampaňským. 
MARKÉTA ZEZULOVÁ,UZM ZSF OU, RA 1.R.



 Pokud se kdokoliv z uživatelů Portálu 
Ostravské univerzity rozhodne využít Help 
deskového systému Ostravské univerzity, 
může pomocí Portálu Ostravské univerzity 
sledovat průběh řešení a kdykoliv znovu 
reagovat. Jediným úkolem Help deskového 
systému Ostravské univerzity je přijímat 
a řešit jakékoli námitky, připomínky a ne-
dokonalosti informačních systémů Ostrav-
ské univerzity, proto se jej nebojte využít.

MGR. JIŘÍ ŠIMONEK

Poetická návštěva
ze Slovenska
 Ve dnech 6. a 7. dubna 2005 navštívil Ostravskou univerzitu známý slovenský bás-
ník Daniel Hevier. Jako host katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF 
OU a jejího Kabinetu literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace vystoupil 
s přednáškou na téma Dá se učit literatura? Jejím prostřednictvím byl slavnostně za-
hájen přednáškový cyklus nazvaný Česko-slovenské fórum, tedy setkávání s významnými 
osobnostmi slovenské vědy a kultury. Zaplněná místnost E12 vyslechla zajímavé postřehy 
a názory, které se začasté dotýkaly i autorova čtenářství a přístupu ke knihám. S leh-
kým humorem a na druhé straně s neskrývaným zanícením se Hevier snažil vyjádřit své 
pochybnosti o tom, zda dnešní škola může vést dítě k celoživotní potřebě čtení. Uvedl 
řadu nápadů, kterými by bylo možné současné vyučování osvěžit. Zároveň nechal své 
posluchače nahlédnout do vlastní autorské dílny a odhalil některé její inspirační zdroje.
 Příjemně strávené chvíle s Danielem Hevierem si mohli studenti i učitelé zopakovat 
ve čtvrtek, kdy ho hostily katedra české literatury, literární vědy a dějin umění Filo-
zofické fakulty spolu s ostravskou pobočkou Literárněvědné společnosti. V posluchárně 
E15 se konala jeho druhá přednáška s názvem O literatuře a tvůrčím psaní z pohledu 
literáta. V ní básník zúročil 
své zkušenosti z odborných se-
minářů, ve kterých na Univer-
zitě Komenského v Bratislavě 
vyučuje právě tvůrčí psaní. 
Přednášku tentokrát koncipo-
val jako prezentaci činností 
a podnětů, jimiž lze rozvíjet 
nejen schopnost kreativně se 
vyjadřovat písmem, ale také 
umění dívat se na svět fantazij-
ně a přistupovat k němu tvo-
řivým způsobem. Právě v tom-
to smyslu zaznělo Hevierovo 
závěrečné poselství k publiku 
— v každém z nás je ukryt zá-
zrak tvoření, tvořivého myšlení 
a uvažování. Jen je třeba najít 
k těmto schopnostem cestu.
 V podvečerních čtvrtečních hodinách návštěva slovenského básníka vrcholila komor-
ním setkáním v antikvariátu Fiducia. Diskusní pořad moderoval Libor Magdoň a vedle 
jeho zajímavých dotazů našeho hosta oslovila řada zájemců z publika. Otázky se týkaly 
širokého spektra Hevierových aktivit, dotkly se však také jeho pohledu na slovenskou 
literaturu vůbec a vedle toho jeho osobních přání a budoucích vizí. Posluchači měli pří-
ležitost vidět básníka takříkajíc v akci, když v průběhu rozhovoru originálním způsobem 
přednesl některé své básnické texty. 
 Kdo sledoval návštěvu Daniela Heviera po oba dny, měl současně možnost přesvědčit 
se o širokém poli jeho aktivit a zájmů. Za organizátory, kteří měli tu vzácnou příležitost 
seznámit se s Danielem Hevierem, myslím mohu říci, že na nás jeho renesanční osobnost 
zapůsobila v celé své přirozenosti, invenčnosti a především laskavosti. 
 Všichni pevně věříme, že ho v budoucnu opět na půdě Ostravské univerzity přivítáme 
a že nás stejně jako letos osvěží gejzír jeho kreativních nápadů.

MGR. OLGA KUBECZKOVÁ, PH.D.

Otevření Českého centra
na univerzitě

v Nižním Novgorodu
 V rámci smlouvy každoročně nabízí 
katedra slavistiky — oddělení rusistiky na 
Filozofické fakultě Ostravské univerzity 
studentům bakalářského studia oboru Ruš-
tina ve sféře podnikání možnost zúčastnit 
se měsíční stáže na Státní univerzitě N. I. 
Lobačevského. Univerzita se nachází v dří-
ve třetím, dnes čtvrtém největším městě 
Ruské federace, v Nižním Novgorodu. 
„Nižnij“, jak jej nazývají sami obyvatelé, 
se nachází asi 600 km jihovýchodně od 
Moskvy. Je to starověké historické cent-
rum Volžské oblasti, založené roku 1221. 
Díky dávné historii je zde možné uvidět 
spoustu překrásných historických památek. 
K nejznámějším patří Kreml, Blagověš-
čenský chrám nebo také Pečorský klášter. 
V centru města se slévají dvě velké řeky 
Volha a Oka, mající už od dávných dob 
velký význam z hlediska obchodu a turisti-
ky. V současné době má město 1,5 milio-
nu obyvatel.
 Úzká spolupráce rusistů univerzit
Ostravské a N. I. Lobačevského má také 
už svou tradici. My jsme byli v pořadí 5. 
studijní skupina, která navštívila Nižnij No-
vgorod. Avšak v letošním roce se studijní 
pobyt od ostatních odlišoval, a to ze dvou 
důvodů. Tím prvním důvodem bylo neob-
vyklé složení naší skupiny. Obyčejně se 
stáže účastní studenti 2. ročníku, letos stav 
doplnili studenti z 1. a 3. ročníku. Tou 
hlavní událostí odlišující náš pobyt bylo 
však otevření Českého centra (4. 3. 2005), 
kterému jsme byli osobně přítomni.

REŽISÉRKA O. SOMMEROVÁ (DRUHÁ ZLEVA V PRV-
NÍ ŘADĚ) SE STUDENTKAMI Z OU

Jak básníkovi chutná život 
aneb Daniel Hevier mezi
češtináři v Ostravě
Ostravské setkání slovenského spisovatele a nakladatele Daniela Heviera se začalo rodit 
ve východoslovenském Prešově. Tam autor zavítal přesně před rokem a jeho přednáška 
na Pedagogické fakultě Prešovské univerzity měla fantastický úspěch. „A k nám do Os-
travy byste nepřijel?“ odvážila jsem se vznést skromný dotaz, aniž jsem čekala nadšený 
souhlas osloveného. Ale povedlo se! Souhlasil a doprovodil svá slova plachým úsměvem. 
Prý co je daleko, to ho neleká...



 Rok se pomalu chýlil ke konci. Připomně-
la jsem se do Bratislavy mailem. Příjezd do 
Ostravy byl potvrzen. Hurá! Pak jsme horeč-
ně připravovali program, domlouvali detaily, 
kontaktovali kolegy z Filozofické fakulty. Po-
vede se důstojně zahájit přednáškový cyklus 
Česko-slovenské fórum, který jsme na kated-
ře vymysleli?
 A zase se povedlo! Skvělý vypravěč, pří-
jemně doprovázený dvacetiletou dcerou Boh-
danou, potěšil odborníky i laiky. Vyloudil 
úsměvy na mnoha tvářích jak na přednášce 
s názvem Dá se učit literatura?, tak druhý 
den pobytu na Ostravské univerzitě, kdy ori-
ginálně přednášel o literatuře a tvůrčím psa-
ní. I rytmicky zasketovat vlastní tvorbu jsme 
ho slyšeli, to až vpodvečer ve Fiducii, kde 
se nechal vyzpovídat moderátorem Liborem 
Magdoněm.
 A nejlepší vzpomínka? Určitě ta, když se 
šibalským pousmáním líčil, že tvorbě pro 

děti se mohl v klidu věnovat jen tehdy, když svoje děti ještě neměl. Pak už to prý šlo 
ztuha. Při těchto slovech si pochutnával na poháru, jak ukazuje foto. Slečna Bohdana 
neváhala potvrdit, že s tátou coby básníkem nebyla řeč a že se mu musela s oběma 
bratry klidit z cesty. Prý slýchali: „Decka, zmiznite, teraz píšem pre deti!“ 
 Tak k nám zase přije�te, milý pane Heviere. Snad se to příště všechno taky povede 
jako letos v dubnu! A zveme Vás předem i na nějaký skvělý pohár!

ZA ORGANIZÁTORY I ZA PUBLIKUM JANA SVOBODOVÁ

 Na slavnostní zahájení činnosti centra 
přijaly pozvání významné osobnosti, a to 
velvyslanec ČR v Moskvě Jaroslav Bašta 
a kulturní atašé. Velvyslanectví darovalo 
Českému centru velkou knihovnu českých 
klasiků a také učebnice českého jazyka. 
Dalším zajímavým hostem byla významná 
současná česká spisovatelka a režisérka 
Olga Sommerová, která zde představila 
svůj nový film „O čem sní ženy“. Mezi 
hosty byla řada Čechů, v současné době 
žijících v Moskvě nebo přímo v Nižním 
Novgorodě. Program byl obohacen různý-
mi vystoupeními ruských studentů, kteří 
tančili, zpívali a recitovali. Pro nás byla 
velká pocta, že jsme této události mohli 
být osobně přítomni, že nám byla dána 
možnost setkat se s tak významnými osob-
nostmi a že jsme mohli také aktivně při-
spět svou pomocí a krátkým vystoupením 
při organizaci.
 Už druhý den po otevření centra, kte-
ré je prozatímně umístěno na Filologické 
fakultě, chodili studenti a se zájmem zkou-
mali, co centrum nabízí. Chtěli bychom 
Filologické fakultě i samotnému centru 
popřát „hodně práce“ a návštěvníky, kteří 
se zájmem přijdou a s nadšením odejdou. 
Několik dní po našem příjezdu přijely 
z Ruska na měsíční stáž čtyři studentky 
2. ročníku. Irinna, Polina, Ljusa a Nataša. 
Český jazyk si zdokonalovaly na katedře 
českého jazyka; s jazykem a s kulturou je 
také na katedře slavistiky seznamovali ve-
doucí oddělení rusistiky doc. PhDr. Květu-
še Lepilová, CSc., a PhDr. Jan Vorel. Na 
konci studijního pobytu jsme studentkám 
položili několik otázek týkajících se jejich 
dojmů z Česka, univerzity, a také jak se 
dívají na otevření Českého centra v Niž-
ním Novgorodě.
 „Jsme velice rády, že nám univerzita dává 
možnost učit se český jazyk a poznávat čes-
kou kulturu také jiným způsobem než pou-
ze z učebnic. Do Česka jsme přijely proto, 
abychom češtinu nejen slyšely, ale také se 
do ní mohly vcítit. Kromě toho nás veli-
ce zajímá česká kultura a díky studentům 
Ostravské univerzity, kteří pro nás připravili 
bohaté exkurze, jsme měly možnost poznat 
mnohé z historie i kultury Česka. Česká re-
publika se nám moc líbí, hlavně vaše hrady. 
Mockrát bychom chtěly poděkovat našim vy-
učujícím - panu magistru Jaroslavu Davido-
vi, paní docentce Květuši Lepilové, doktoru 
Janu Vorlovi i studentům rusistiky, kteří se 
starali o to, aby se nám zde líbilo. Česko se 
nám za měsíc stalo velmi blízké. Je to místo, 
do kterého se s radostí vrátíme s vědomím, 
že nás tam čekají kamarádi.“
 Během pobytu nižněnovgorodských stu-
dentek jsme také mnohokrát zmínili České 
centrum. Zajímali jsme se o jejich pohled 
na jeho existenci: „My, studenti češtiny 
jsme nesmírně rádi, že se otevřelo tohle 

Filozofická fakulta omladila 
sbor profesorů
Dne 25. dubna jmenoval profesorem prezident České republiky Václav Klaus docenta 
Mieczysława Bałowského, který přednáší v oddělení polonistiky katedry slavistiky od r. 
2002.
 Nově jmenovaný profesor se věnuje především sémantickým a frazeologickým aspek-
tům polské a české lingvistiky. Z jeho monografických prací jmenuji dvě:
 Lingvistická analýza aforismů v českém a polském jazyce
 Słowiańskie paralele: Jiří Orten i Krzysztof Kamil Baczyński.
 Pan profesor působil v letech 1990-1993 jako lektor polského jazyka na FF UK 
v Praze a česky se naučil tak dobře, že hovoří bez přízvuku.
 Jeho domovskou univerzitou je Univerzita v Opolí.
 V polském Wałbrzychu založil časopis Bohemistyka, jehož je šéfredaktorem.
 Novému panu profesorovi, který nedávno oslavil své 48. narozeniny a stal se nejmlad-
ším profesorem Filozofické fakulty Ostravské univerzity, přejeme mnoho úspěchů v další 
vědecké práci a při výchově mladé generace polonistů a slavistů.

DOC. PHDR. EVA MRHAČOVÁ,
DĚKANKA FF OU

NOVĚ JMENOVANÝ PROFESOR S ČESKÝM PREZI-
DENTEM

ČERSTVÝ PROFESOR SE SVOU NEJVYŠŠÍ NADŘÍ-
ZENOU



Studenti zvolili
v doplňujících volbách

svého zástupce do AS OU
 Dne 13. dubna 2005 proběhla doplňující 
volba studentského zástupce Pedagogické 
fakulty do Akademického senátu OU. Ze 
čtyř kandidátů obdržela nejvíce hlasů Kris-
tina Večeřová, studentka 2. ročníku vy-
chovatelství. Na druhém místě se umístila 
Hana Kúkolová, studentka 2. ročníku uči-
telství 1. st. ZŠ, a na třetím místě skončil 
Gabriel Juchelka, student 3. ročníku uči-
telství 2. st. ZŠ. 
 Nová senátorka začala pracovat hned 
v pondělí 18. dubna na svém prvním za-
sedání AS OU. Hodně úspěchů jí přeje 
nejen volební komise AS PdF.

IGOR FOJTÍK

kulturní centrum. Myslíme, že nám to 
velice pomůže při studiu českého jazyka, 
kultury a umění. Doufáme, že dobré čes-
ko-ruské vztahy se budou nadále udržovat 
a prohlubovat.“

DANA ČERNOŠKOVÁ,
II. ROČ. BC, RJ VE SFÉŘE PODNIKÁNÍ

vy kvestora Ing. Otto Turzy akce zasazení 
5 vzácných dřevin. Jednalo se o kanad-
ský javor a cizokrajné duby. Místa sázení 
byla pečlivě vybrána, aby případnými re-
konstrukcemi nedošlo k jejich poškození. 
Výsadba úzce souvisela s datem převodu 
majetku areálu Zábřeh do kompetence 
Ostravské univerzity a její Zdravotně so-
ciální fakulty. Ušlechtilé chování kvestora 
nás potěšilo a věříme, že tato symbolika 
garantuje rozvoj areálu do budoucnosti.

VEDENÍ ZSF OU

Ostravská univerzita
zapustila své kořeny
v Ostravě-Zábřehu

 Dne 5. dubna 2005 za velmi pěkného 
počasí proběhla v areálu Zdravotně soci-
ální fakulty v Ostravě-Zábřehu z iniciati-

Bezpečnostní politika IS OU —
Dlouhé prsty bezpečnostní
politiky 
V minulém článku Listů OU věnovaném bezpečnosti IS/ICT (informační systémy a infor-
mační a komunikační technologie) jsme se věnovali důvodům, proč je bezpečnost IS/ICT 
důležitá. Podívejme se nyní trochu podrobněji pod pokličku bezpečnostní politiky u nás 
na univerzitě.
 Hlavní zásady bezpečnosti IS/ICT a důvody 
ochrany informací by měly být na univerzitě 
známy každému uživateli bez ohledu, na kte-
rou hierarchickou úroveň řízení je sám zařazen 
nebo ve které oblasti na univerzitě pracuje. 
Proč všichni a nejenom zaměstnanci CIT (Cen-
trum informačních technologií) popř. další od-
borníci v informatice? Bezpečnost IS/ICT je tak 
dobrá a spolehlivá, jak je dobrý a spolehlivý 
její nejslabší článek. Aby se všichni uživate-
lé mohli před potenciálním nebezpečím nebo 
hrozbou chránit, musí si nejprve uvědomovat 
a chápat její závažnost. To je důvod, proč bezpečnost IS/ICT na univerzitě není jen 
otázkou několika specialistů.
 Ostravská univerzita je provozovatelem informačního systému, který slouží k zajiš�ová-
ní základních činností, který zpracovává, obsahuje a uchovává velké množství informací 
různé povahy a míry citlivosti. Ostravská univerzita jako provozovatel tohoto informač-
ního systému je povinna zajiš�ovat ochranu těchto informací.
 Bezpečnostní politika informačního systému Ostravské univerzity (dále jen BP) je 
interní směrnicí, jejímž úkolem je vymezit základní principy bezpečnosti informačního 
systému. Jinými slovy: BP je souhrnem zásad, pravidel, opatření a soustavou doporučení 
sloužících k zajištění bezpečnosti. Je nutné zde zmínit, že BP činí informační bezpečnost 
přehlednou. Jednak hovoří o aktivech a také upozorňuje na nebezpečí, která jim hrozí, 
a dále definuje základní prvky bezpečnosti, které je zapotřebí na univerzitě prosadit. 
Tyto zásady a pravidla jsou definovány v souladu s mezinárodní normou ISO/IEC 17799 
(ČSN ISO/IEC 17799), která popisuje organizaci a řízení bezpečnosti v ní. 
 Jednotlivé principy bezpečnosti se netýkají pouze počítačů, ale jsou také uplatňovány 
na všech úrovních univerzity a my si je nyní krátce představíme.
 Administrativní bezpečnost tvoří systém převážně organizačních opatření, jejichž cílem 
je ochrana chráněných skutečností při jejich tvorbě, příjmu, evidenci, zpracování, přepra-
vě, ukládaní, vyřazování, skartaci a archivaci, případně i jiné manipulaci. Problematika 
této úrovně je zachycena BP v kapitolách Organizace bezpečnosti a Klasifikace a kont-
rola aktiv.
 Personální bezpečnost tvoří systém opatření, jehož cílem je, aby se s chráněnými sku-
tečnostmi seznamovala pouze fyzická osoba, která je nezbytně nutně potřebuje k výkonu 
své činnosti. Bylo jí vydáno osvědčení nebo bezpečnostní oprávnění a je určenou oso-
bou. Mluvíme zde o zaměstnancích studijních, personálních i mzdových oddělení. Systém 
opatření této úrovně je formulován BP v kapitole Personální bezpečnost.
 Cílem fyzické bezpečnosti informačního systému je chránit prostředí, ve kterém sys-
tém pracuje, před možnými riziky narušení. Na univerzitě mezi tyto prostory patří nejen 
počítačové učebny a studovny, kanceláře zaměstnanců, serverovny, ale i sklady. BP se 
zabývá i touto úrovní bezpečnosti a rozebírá ji na řádcích stejnojmenné kapitoly. 
 Počítačová a komunikační bezpečnost představuje úroveň ochrany univerzitního infor-
mačního systému a dat zpracovávaných na počítačích technickými a programovými pro-
středky a vzájemných přenosů mezi nimi. Tato úroveň je řešena BP v kapitolách Správa 
komunikací a řízení provozu a Řízení přístupu.
 Bezpečnost vývojového prostředí si klade za cíl v rámci libovolného projektu in-
formačního systému zabezpečit i vývoj aplikací, které budou pracovat s chráněnými 
informacemi. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat určitá pravidla a povinnosti ve všech 
fázích jeho vývoje. Cílem na této úrovni bezpečnosti je udržovat bezpečnost programů 
a informací aplikačních systémů, přičemž projektové a podpůrné prostředí by mělo být 
pod přísnou kontrolou. Problematiku úrovně vývojového prostředí nalezneme v kapitole 
Vývoj a údržba systému.
 Každý zaměstnanec i student získal zavedením BP nová práva, ale zejména povinnosti. 
V dalším pokračování cyklu se podrobně seznámíme s organizací bezpečnosti a zodpo-
vědností každého z nás.  ING. PAVEL POMEZNÝ, CIT OU

ZLEVA: RNDR. BENEŠ, DOC. HORÁČEK A ING. 
TURZA



Co se aktuálně řeší v oblasti 
studia na úrovni univerzity?
�  Setkání rektora se studenty OU: na zřejmě pravidelném setkání rektora OU se 

studenty 18. dubna 2005 zaznívaly otázky, které se studentům jeví jako nejpalčivější. 
V souvislosti se změnou studijního a zkušebního řádu OU, který vstoupí v platnost 
se zahájením akademického roku 2005/2006, je to zvláště obnovení pouze jednoho 
opravného termínu na zkoušku a pouhá možnost opravného termínu u zápočtu. 

  Jsme přesvědčeni, že tento krok povede ke zkvalitnění a zefektivnění studia na OU. Bude 
signálem jak pro studenty, tak také pro vyučující OU, aby zkouška i celoroční práce 
v semináři byla přesně definována v sylabu každého předmětu, aby bylo zřejmé ihned 
na počátku každého semestru, za jakých podmínek bude ta které disciplína uzavřena. 

�  Na setkání s rektorem byly položeny otázky, na které jsem nebyla s to dát okamžitou 
odpově�: Kam jdou peníze za poplatky od studentů? Podle odpovědí jednotlivých 
fakult je zřejmé, že praxe je jednotná na celé univerzitě — poplatky se po zdanění 
stávají součástí rozpočtu jako ostatní příjmy. Proč se za odregistrace platí poplatky? 
Protože tato otázka je na jednotlivých fakultách řešena různě, je její řešení zařazeno 
na jednání Studijní komise OU, která se sejde 6. 5. 2005. Odpově� a výklad této 
problematiky bude součástí příštího čísla Listů.

�  Nový studijní a zkušební řád je součástí nových Informací o studiu jednotlivých fakult 
a IpUSu. Ty jsou od počátku dubna k dispozici v tištěné podobě, ale i na CD. CD 
verze Informací o studiu obsahuje také 933 stran základních anotací předmětů, které 
jsou pro výuku v AR 20005/2006 na OU nabízeny. Z nového SZŘ bych rádá upozor-
nila na možnost zápisu zkoušky v ihned následujícím semestru, změny v povinnostech 
jak vypisovat a v jaké četnosti zkušební termíny.

�  Ubytovací stipendium. Problematika, kterou byla OU povinna vyřešit v době od ledna 
do dubna. MŠMT pro poslední čtvrtletí již neposkytne univerzitě dotace na ubyto-
vání a stravování, ale pouze na stravování a univerzita je povinna vyplatit ubytovací 
stipendia. Proto je nezbytné pro zajištění výplat stipendií, ale také pro narůstající 
platební operace mezi studentem a OU, aby probíhaly bezhotovostně. Každý student 
je povinen vložit prostřednictvím Portálu číslo svého účtu do systému. Toto číslo se 
stane součástí informací v IS Student, každou změnu student pak již realizuje pro-
střednictvím svého studijního oddělení a stvrzuje ji podpisem. Za údaje vložené do 
systému odpovídá student. 

  Znění nových bodů stipendijního řádu bylo schváleno kolegiem rektora, bylo podpoře-
no studentským zástupcem v senátu OU, bude projednáno na studijní komisi a 9. 5.
2005 předloženo ke schválení senátu OU. Poté bude předloženo k registraci na 
MŠMT. Navržené znění: 

 Ubytovací stipendium
 (1)  Ubytovací stipendium bude přiznáno rektorem studentům, kteří splňují všechny 

následující podmínky:
  a)  jsou studenty akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského 

studijního programu v prezenční formě studia,
  b)  jsou zapsáni a studují v prvním studijním programu na vysoké škole v České 

republice, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupili 
z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium jim bylo uzná-
no; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten 
nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia 
zapsán dříve, 

  c)  nepřekročili standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných studij-
ních programů,

  d)  jsou státními občany České republiky, nebo se jedná o osoby bez státní pří-
slušnosti s povoleným trvalým pobytem v ČR, nebo jsou státními příslušníky 
členského státu EU nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hos-
podářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo kteří jsou rodinnými 
příslušníky takové osoby (manžel/ka, dítě), 

  e) nemají místo trvalého bydliště v okrese Ostrava.
 (2)  Ubytovací stipendium se vyplácí zpětně po uplynutí tří měsíců (čtvrtletí) k datu 

31. 12., 31. 3. a 30. 6. kalendářního roku. 
  Za období třetího čtvrtletí se ubytovací stipendium neposkytuje.
 (3)  Student je povinen ihned s nástupem ke studiu na OU vyplnit data pro Matriku 

a uvést číslo svého bankovního účtu. 
 (4)  Podmínky pro udělení stipendia zaregistrované v matrice k 31. 10. daného roku 

jsou výchozími pro udělení ubytovacího stipendia na celý akademický rok. 

Zasedání akademické obce 
Zdravotně sociální fakulty 

Ostravské univerzity
 Dne 19. 4. 2005 se ve víceúčelovém 
sále budovy na ul. Fráni Šrámka kona-
lo zasedání akademické obce ZSF OU. 
Důvodem tohoto setkání bylo představení 
jednotlivých kandidátů na funkci děkana 
ZSF OU pro příští volební období. Kan-
didáti, kteří splnili podmínky kandidatury 
vyplývající z Volebního a jednacího řádu 
AS ZSF, byli tři: RNDr. Hana Sochoro-
vá, PhD., prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, 
CSc., MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. S vo-
lebními programy všech tří kandidátů se 
mohli členové akademické obce podrobně 
seznámit již dříve na veřejných deskách 
nebo na webovských stránkách fakulty. Po 
prezentacích kandidátů, ve kterých uvedli 
své priority volebního programu, se roz-

poutala živá diskuse. Bylo potěšující, že 
dotazy nepadaly jen z řad pedagogických 
pracovníků, ale také studentů, kterých se 
sešlo opravdu hodně. Dotazy se týkaly 
ekonomických a personálních otázek fa-
kulty, rozvoje ZSF po stránce studijních 
oborů, zahraničních styků, ale také zajiště-
ní stravovacího a ubytovacího zázemí pro 
studenty v areálu Zábřeh, a v neposlední 
řadě také fyzické a psychické kondice kan-
didátů, kterou budou jistě potřebovat ve 
funkci, pokud budou zvoleni.

O týden později dne 26. 4. 2005 
byl pak na zasedání Akademického senátu 
ZSF OU byl za účasti 14 senátorů zvolen 
děkanem fakulty pro příští volební období 
MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
 Nový děkan se řízení Zdravotně sociální 
fakulty OU ujme po jmenování do funk-
ce rektorem univerzity dnem 1. listopadu 
2005. JK



Od programového učení
k e-learningu
Ve dnech 19.—20. dubna 2005 se konala ve Šlapanicích u Brna celostátní konference 
s mezinárodní účastí, pořádaná Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity ve spolupráci 
s Newton College, na téma Od programového učení k e-learningu.
 V odborných kruzích byl o konferenci zájem, o čemž svědčí účast 50 odborníků pře-
vážně z vysokých škol, kteří vystoupili s 30 referáty. Součástí konference byla výstavka 
knih, učebnic, ukázek programů a didaktické techniky.
 Úvodní referáty se týkaly výsledků grantového výzkumu GA ČR Východiska, zdroje 
a technické zázemí e-learningu, historie vývoje e-learningu a stavu ve světě, včetně ukáz-
ky interaktivního programu.

Čím se zabýváme v projektu GA ČR
V současné době můžeme sledovat prudký rozvoj individualizované výuky, v níž jsou 
účastníci méně závislí na učitelích. Většího významu nabývají kvalitní studijní materiály, 
nejlépe multimediálního charakteru, a programy podporující samostudium. Poptávka po 
studijních materiálech, zejména těch kvalitních, převyšuje schopnost potenciálních autorů 
je vytvářet. Často se pak můžeme setkat se studijním materiálem „ušitým horkou jehlou“, 
který se prohřešuje proti požadavkům kladeným na e-learning.

Od počátku šedesátých let minulého století se po-
čítačová podpora vzdělávání u nás těšila poměrně 
širokému zájmu studujících oboru učitelství i uči-
telů samotných. Kořeny sahají do doby prvních 
pokusů s pomůckami „automatizujícími“ některé 
často se opakující učební postupy a s technickou 
podporou vybraných didaktických technologií. Po-
znatky o didaktických technologiích se rozšiřova-
ly, ujasňovaly a zdokonalovaly. Zároveň vznikaly 
výukové „balíky“ (pakety) — od lineárních progra-
mů, předkládajících malé, snadno zapamatovatel-
né dávky učiva a usilujících o bezchybný postup, 
přes programy s výběrovou odpovědí, umožňující 
„učení chybou“, k hybridním programům a prin-

cipům autoregulace. Jejich technická realizace byla poplatná soudobému stavu techniky 
— automaty KE30, učící stroje Unitutor, první generace počítačů.
 Technická základna však silně zaostávala za teoretickou a hlavně nebyla běžně do-
stupná učitelům na školách. Přesto vznikaly fundované práce zabývající se tímto tématem 
a také celá řada praktických výukových aplikací. Optimální technickou základnou se 
staly až multimediální osobní počítače s grafickým uživatelským rozhraním a dostatečně 
uživatelsky přátelské. V době jejich nástupu však učitelé, kteří získali vzdělání v oboru 
didaktické technologie, a zároveň i nepostradatelnou praxi, se dostali často za „gene-
rační bariéru“, která jim znesnadňovala získat dostatečné dovednosti pro práci s infor-

 (5)  Nesplněním kterékoliv z podmínek v odstavci 1 ztrácí student nárok na ubytovací 
stipendium.

 (6)  Student, který splňuje všechna kritérie pro poskytování ubytovacího stupendia, ale 
z jakýchkoli důvodů nechce stipendium pobírat, oznámí tuto skutečnost písemně 
studijnímu oddělení (SO) příslušné fakulty či IpUSu do 31. 10. každého roku.

 (7)  Rozhodnutí děkana/ředitele IpUSu o přiznání stipendia bude studentovi ozná-
meno písemnou formou. Tiskopisy rozhodnutí budou ve stanovenou a předem 
oznámenou dobu vydávány na SO příslušné fakulty a IpUSu proti podpisu.

 (8) Ubytovací stipendium nelze vyplácet:
  a) za období, kdy student měl povoleno přerušení studia,
  b)  od následujícího dne po ukončení studia (zanechání, ukončení podle § 56 záko-

na, vyloučení ze studia, ukončení studia podle § 45—47),
  c)  od následujícího dne, kdy nastala změna podmínek rozhodných pro přiznání 

ubytovacího stipendia,
  d)  studentům, kterým je přiznáno stipendium MŠMT podle programu vyhlášené-

ho dle § 91 odst. 5 zákona o vysokých školách,
  e) studentům v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté),
  f)  studentům na studijní pobyty v rámci mezinárodních smluv (krátkodobé pobyty 

- stážisti),
  g) studentům v rámci programu AKTIOON a CEEPUS. 

DOC. PAEDDR. IVA MÁLKOVÁ, PH.D., PROREKTORKA PRO STUDIUM A VZDĚLÁVÁNÍ 

JOSEF MALACH

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ

v měsící dubnu 2005
—  Dne 4. dubna byl prof. dr. Stanislav 

Kavka, CSc., jmenován členem podobo-
rové komise společenských věd GA ČR. 
Blahopřejeme! 

—  Dne 5. dubna schválila Akreditační ko-
mise České vlády transformaci sedmi ne-
dělených magisterských oborů programu 
Filologie na studium dělené, bakalářské 
a navazující magisterské, neučitelské. 

—  Dne 12. dubna byla v Obecním domě, 
secesním stavebním skvostu Prahy, za-
hájena výstava významného českého so-
chaře Quido Kociana. Je pro nás ctí, 
že o vstupní slovo byl požádán historik 
umění FF OU doc. PhDr. Petr Holý, Dr.

—  Dne 13. dubna přednášel na FF OU 
v rámci cyklu Setkání s osobností vý-
znamný divadelní režisér Radovan Lipus 
na téma Ostravské kavárny.

—  Dne 19. dubna schválila Vědecká rada 
FF OU tři akreditační spisy doktorského 
studia: Literární komparatistika (s povin-
ností dopracovat v intencích doporučení), 
Německý jazyk, České a československé 
dějiny.

—  Dne 20. dubna přednášela na FF OU 
v rámci cyklu Setkání s osobností vlád-
ní překladatelka a překladatelka EU 
doc. PhDr. Ivana Čeňková na téma Ak-
tuální problémy tlumočení u nás a ve 
světě. 

—  Dne 25. dubna jmenoval prezident Čes-
ké republiky Václav Klaus v pražském 
Karolinu našeho docenta Mieczysława 
Bałowského profesorem pro obor polský 
jazyk. Blahopřejeme!

—  Dne 27. dubna přednášel na FF OU 
v rámci cyklu Setkání s osobností vý-
znamný český odborník v oboru historie 
architektury a dějin umění prof. dr. Jin-
dřich Vybíral, CSc., na téma Nesamo-
zřejmé setkání historie a architektury.

—  Dne 27. dubna se doc. PhDr. Ing. arch. 
Miloš Matěj, Ph.D., z oddělení dějin 
umění zúčastnil na pozvání ministra kul-
tury ČR a Kanceláře prezidenta republiky 
ve Španělském sále Pražského hradu Me-
zinárodního dne památek a sídel. Velmi 
si tohoto pozvání vážíme.

—  Dne 27. dubna uspořádala katedra
psychologie a sociální práce ve spolu-
práci s katedrou historie významnou 
besedu „Dekáda romské inkluze“. Kona-
la se v rámci ostravských Dnů romské 
kultury. 

—  Dne 28. dubna přednášela na FF OU 
v rámci cyklu Setkání s osobností ame-
rická profesorka dr. Jana Švehlová, 



mačními a komunikačními technologiemi 
(ICT). V počátcích elektronizace školství 
vzniklo mnoho aplikací již počítačových, 
sice s triviálním technickým řešením, ale 
obsahově bohatých nebo alespoň nápa-
ditých, protože jejich autory často byli 
počítačoví fanoušci a zároveň učitelé 
s potřebnou praxí. Poznatky a zkušenosti 
jsou publikovány v roztříštěných zdrojích 
— ve starých sbornících, edicích vysokých 
škol, interních publikacích výzkumných 
ústavů a jsou vesměs v nízkých nákla-
dech. V současné době jsou pro zájemce 
obtížně dostupné, pokud o nich vůbec vědí.
 Teoretické poznatky, výukové aplikace, publikované zkušenosti — to vše představuje 
potenciál, který by mohl být vyhodnocen, inovován a zpřístupněn. Technické podmínky 
jsou v současné době příznivé. Problematické jsou podmínky pro tvorbu a šíření výuko-
vých programů a jejich kvalita. Některé starší práce představují opravdu kvalitní didaktic-
ké materiály nejrůznějších témat. Zabývat se těmito zdroji a způsoby jejich modernizace 
může být přínosem pro e-learning.
 Záměrem projektu je shrnout teoretická východiska, analyzovat obsahové zdroje, po-
soudit metodické zázemí a hledat technické řešení s cílem dalšího využití pro e-learning. 
V projektu chceme posoudit možnosti převodů vytipovaných existujících výukových pro-
gramů a dat do elektronické podoby a zhodnotit efektivnost takového postupu. Pokud 
to efektivní bude, vytvořit metodiku transformace.

Ještě něco z konference?
Další referáty se zabývaly teorií i praxí e-learningu, zkušenostmi jednotlivých pracoviš� 
z různých oborů a vyučovacích předmětů. Pozornost byla také věnována aplikacím pro 
potřeby podniků ve vazbě na strategii jejich rozvoje.
 Z konference vyplynula řada poznatků, směřujících k hodnocení a dalšímu rozvoji 
tohoto fenoménu.
 Účastníci se shodli na tom, že vzhledem k náročnosti tvorby a zavádění systému e 
learningu do praxe je vhodná koordinace činností k urychlení a zefektivnění výsledků 
v této oblasti. Z referátů vyplynula i kritická místa e-learningu. Jde hlavně o kvalitu pří-
pravy pedagogů, studijních materiálů, volbu technických systémů i celkové organizace.
 Ke splnění vysokých profesionálních požadavků na přípravu a realizaci e learningu 
se doporučuje zajistit adekvátní podíl příslušných témat na grantových projektech jako 
FRVŠ, VZO, GA ČR a GA AV. JANA KAPOUNOVÁ

Chemická olympiáda
na katedře chemie PřF OU
Poslední březnový týden bylo na katedře 
chemie Přírodovědecké fakulty rušněji než 
obvykle. Důvod? Připravovala se tam totiž 
akce — Krajské kolo chemické olympiády 
kategorie B. Bylo třeba zajistit laboratoř, 
ověřit soutěžní úkoly, připravit laborator-
ní sklo, roztoky, vyzkoušet praktické úlohy 
apod. V pátek 1. dubna v 9 hodin dopoled-
ne byla soutěž zahájena úvodním projevem 
vedoucího katedry chemie Ing. Rudolfem 
Peterem, CSc. 
 Chemickou olympiádu organizuje MŠMT 
ve spolupráci s KV Moravskoslezského kraje jako soutěž pro žáky talentované v chemii. 
Vlastní akce proběhla pod záštitou BorsodChemu MCHZ Ostrava, Stanice mladých 
přírodovědců z Ostravy-Poruby a katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské uni-
verzity v Ostravě. 
 Tohoto ročníku Krajského kola chemické olympiády kategorie B se zúčastnilo celkem 
16 soutěžících (z toho 3 ze SPŠCH v Ostravě-Zábřehu a zbylých 13 z různých gymnázií 
Moravskoslezského kraje).
 Díky nově rekonstruované chemické laboratoři pro výuku didaktiky chemie mohla 
soutěž proběhnout v důstojném a příjemném prostředí. 

Z HISTORIE PROGRAMOVÉHO UČENÍ: UČEBNÍ POMŮCKY

Mezinárodní seminář
Pedagogické kinantropologie
 Tradiční akce byla organizována v letoš-
ním roce již po dvacáté katedrou tělesné 
výchovy Pedagogické fakulty OU, tentokrát 
13.—15. dubna 2005 ve Frýdlantě nad Os-
travicí - Šance.
 Potřeba spolupráce katedry tělesné vý-
chovy PdF OU s pracovišti vysokých škol 
zaměřených na přípravu studentů učitel-
ství tělesné výchovy nás vedla v r. 1990 
k iniciování pravidelných setkání zástupců 
tuzemských i zahraničních kateder pově-
řených garancí výuky didaktiky tělesné 
výchovy. Ústředním motivem těchto se-
minářů byla snaha o neformální kontakt 
pracoviš�, umožňující operativní řešení 
naléhavých otázek výuky didaktiky tělesné 
výchovy v pregraduální přípravě poslucha-
čů učitelství tělesné výchovy a základních 
problémů didaktiky Tv jako vědecké dis-
ciplíny. Garantem obsahové části tohoto 
semináře, tradičně konaného v malebném 
podhůří Beskyd, byli zástupci vrcholných 
republikových pracoviš� připravujících stu-
denty učitelství TV.
 O potřebnosti a funkčnosti těchto se-
tkání svědčí permanentní zájem všech za-

Ph.D., na téma Psychologické vlivy poli-
tických událostí na další generace.

—  V měsíci dubnu přijala katedra romanisti-
ky k přednáškovým pobytům tři význam-
né zahraniční hosty: ve dnech 5. a 6. 4.
přednesla pro studenty francouzštiny cyk-
lus přednášek zaměřených na moderní 
francouzskou literaturu paní prof. Sylvi-
ane Coyault z univerzity Blaise Pascal 
v Clermont-Ferrand; ve dnech 27.—29. 
4. přednesla pro studenty francouzštiny 
dvě přednášky zaměřené na francouzskou 
lingvistiku paní prof. dr. Milena Srpová 
z univerzity Sorbonne III v Paříži; ve 
dnech 16. 4.—15. 5. přednáší v oddě-
lení španělštiny španělskou literaturu 
prof. dr. Roberto Mansberger, emeritní 
profesor univerzity v Madridu.

EVA MRHAČOVÁ



Fakultní počítačová učebna 
pro studenty i seniory

 Moderní počítačové technologie a inter-
net stále více ovlivňují náš život. Většina 
mladých lidí a zejména studentů vysokých 
škol si bez těchto „vymožeností“ nedoká-
že svůj život a především studium už ani 
představit. Bylo by však chybou domnívat 
se, že tyto možnosti jsou otevřeny pouze 
mladší části populace a ti dříve narození 
o ně nemají zájem. Nejčastěji se o nejno-
vější informace zajímají ti senioři, kteří se 
dále vzdělávají v rámci studia Univerzity 
třetího věku.
 Filozofická fakulta pořádá Univerzitu 
třetího věku již od svého vzniku a snaží se 
tak přispět k možnosti dalšího sebevzdělá-
vání seniorů, jejichž elán a zájem o stu-
dium mnohdy předčí i studenty řádného 
prezenčního studia. Po letitých zkušenos-
tech se nejvíce osvědčil model dvouletých 
běhů, které vždy spojuje jedno nosné téma, 
v současnosti je například tématem U3V 
Historie regionu severní Moravy a Slez-
ska.
 V rámci probíhajících přednášek Uni-
verzity třetího věku mnozí z účastníků pro-
jevovali velký zájem o možnost navštěvovat 
některou z počítačových učeben a mnozí 
by dokonce uvítali celý cyklus pojednáva-
jící o internetu a použití počítačů. Vede-
ní Filozofické fakulty se snaží vyjít těmto 
fanouškům moderních technologií z řad 

Akademické mistrovství
v ledním hokeji - Praha 2005
Ve dnech 11.—15. 
dubna proběh-
lo v Praze pod 
patronací České 
asociace univer-
zitního sportu 
Akademické mis-
trovství v ledním 
hokeji. Pořada-
telstvím byli po-
věřeni UK FTVS 
a Vysokoškolský 
sportovní klub 
FTVS. Letošní 
druhý ročník na-
vázal na loňskou 
zdařilou premié-
ru (akademická 
mistrovství v hokeji se naposledy pravidelně konala v 80. letech).
 Letos se této vrcholné akademické soutěže zúčastnil také tým naší univerzity, složený 
ze studentů Pedagogické a Zdravotně sociální fakulty, kteří hokej hrají na různé úrovni 
(1. liga - městská soutěž). 
 Turnaj se koná vždy na konci sezóny, kdy už jsou všechny soutěže dohrány, poněvadž 
během sezóny by hráči nebyli z klubů uvolněni. Většina zúčastněných hráčů hraje 3. 
nejvyšší soutěž (2. liga).
 Hrací systém soutěže byl následující: základní část se hrála ve 3 skupinách (Praha, 
Čechy a Morava), do čtvrtfinále (play off) postoupila nejlepší 2 mužstva ze skupiny 
Praha a Čechy a dále nejlepší mužstvo ze 3. místa skupin Praha a Čechy. Ze skupiny 
Morava postoupila nejlepší 3 mužstva.
 Akademického mistrovství v ledním hokeji 2005 se zúčastnilo 16 družstev s celkovým 
počtem 296 hráčů.

Základní skupina C — Morava — 12.—13. 4. 2005 

Mužstvo skóre utkání výhry remíza prohry body pořadí postup
VŠB Ostrava 41:4 5 5 0 0 10 1. Ano
OU Ostrava 24:16 5 3 1 1 7 2. Ano
MU FSpS Brno 24:10 5 2 2 1 6 3. Ano
VUT Brno 10:8 5 1 2 2 4 4. Ne
MZLU Brno 15:18 5 1 1 3 3 5. Ne
UO Brno 6:46 5 0 0 5 0 6. Ne

 Ve skupině jsme tedy skončili na skvělém 2. místě (před loňskými mistry!). Skvělou 
hru mužstva Ostravské univerzity potvrzuje také umístění našich hráčů na předních mís-
tech v produktivitě po základní části (v první desítce hráči naší univerzity a VŠB). Vy-
nikajícího osobního úspěchu dosáhl Luděk Lhotský, který v kanadském bodování zvítězil 

 Samotná praktická část soutěže byla poměrně náročná na přípravu, které se z úspě-
chem zhostili studenti učitelství chemie pro SŠ. Ti během týdne s přípravou pomáhali 
a při samotné soutěži se stali porotci pro úroveň dovedností soutěžících při práci v che-
mické laboratoři. Také díky těmto studentům byl průběh akce bezchybný.
 A jak Chemická olympiáda pro soutěžící dopadla? Úroveň soutěže byla velmi vyso-
ká, téměř 70 % soutěžících se stalo úspěšnými řešiteli. Vítězem se stal Pavel Kufa ze 
SPŠCH v Ostravě-Zábřehu, druhé místo obsadila studentka Pavla Spáčilová z Gymnázia 
Studentská Havířov. Pomyslnou bronzovou medaili si odnesl Petr Juřík z Gymnázia Vol-
gogradská z Ostravy-Zábřehu. Vítězové obdrželi kromě diplomů (které si odnesli všichni 
soutěžící) také knihy s chemickou tematikou. 
 Středoškoláci změřili své znalosti a studenti učitelství chemie si současně mohli na 
vlastní kůži ověřit, jak se chemická soutěž připravuje, co je třeba sledovat při její re-
alizaci a jakých výsledků mohou dosahovat studenti středních škol, pro které se stala 
chemie koníčkem. MS

interesovaných pracoviš� a pravidelná účast 
zahraničních účastníků. Významným a ne-
sporným přínosem je účast zástupců pra-
covní komise MŠMT, spolupráce s před-
ními odborníky kinantropologie a výše 
zmíněná účast zahraničních hostů. 
 Za významný přínos považujeme již tra-
diční vydání sborníku příspěvků ze seminá-
ře. Letošní seminář byl v kontinuální řadě 
již jubilejní, dvacátý. Vzhledem k zájmu 
účastníků, počtu řešených problémů a dí-
ky pochopení a všestranné podpoře vedení 
PdF OU budeme nadále usilovat o další 
zkvalitnění této nyní již tradiční akce, kte-
rá nám umožňuje prezentovat práci KTV 
a také celé PdF OU před odbornou veřej-
ností nejen domácí.

RNDR. PAVEL LUDVA 
PHDR. DANUŠE VANDROLOVÁ,CSC.



Novodobý politický žargon
Do podtitulu bychom mohli vepsat otázku, zda víme, jak se dnes na veřejnosti mluví 
v oficiálních politických projevech (a také ovšem píše hlavně v politické publicistice). 
A hned bychom to mohli odbýt všeobecným (a nepochybně také obecně sdíleným) 
konstatováním, že nevalně. Mnozí budou méně ohleduplní a řeknou rovnou poklesle, 
nekultivovaně a místy až vulgárně. Přitom věřte, stojí za to si blíže této pokleslosti 
všimnout, dobrat se, pokud to je vůbec možné, nějakého souvislého výkladu, jak jsem 
to ostatně slíbil v předcházejících Listech v zamyšlení nad komunistickým newspeakem. 
Je bohužel smutnou skutečností, že současné jazykové formulace v mluvě politiků 
posouvají veřejný diskurz k — zdálo by se již definitivně vymizevší z komunikace 
— totalitní novořeči. Jazykově, ale také slohově (což s tím úzce souvisí) jsou projevy 
vystavěny s ignorováním skutečnosti, že vracet veřejný projev do předlistopadových 
časů je pošetilé. K otázkám naší mateřštiny citliví a vnímaví mluvčí nacházejí ve ve-
řejných projevech rozbředlost, mám-li užít nějaký expresívnější neologismus mlživost, 
myšlenkovou zploštělost, otřelost frazeologie, žurnalistickou še�, nedostatek osobitosti 
slohového ztvárnění. A určitě bychom nalezli ještě další synonyma popisující příznačné 
rysy této nové (díky Bohu že už netotalitní) novořeči, nebo, řečeno s Pavlem Tigridem, 
dobového politického žargonu.
 Těch neduhů je hojně, člověk ani pořádně neví, od kterého začít. Do popředí se 
dere skupina velice frekventovaných slov a sousloví navozujících militární, či spíše mi-
litantní analogie: akce (čisté ruce, Kryštof)), sarajevský atentát, manévr,(padly poslední) 
bariéry, (rozpočtová) bitva, (papírová) vojna, kampaň, (proevropské) tažení, výhra, 
porážka, debakl, platforma, neprůstřelné (banky), (volební) štáb, (volební) boj, souboj, 
v obráceném gardu, taktika, strategická operace, vůbec strategie (často v podobě nová 
komunikační strategie), vendety, podrazy, ústup, neustupování (požadavkům), konflikt, 
střet zájmů atd. Doplňují je silná slovesa, jako bojovat (se silným eurem), probojovávat, 
(důrazně) prosazovat, vynutit si (ústup), rozkrývat, pustit žilou, potopit vládu. V oblibě 
jsou slogany, opakované s tvrdošíjnou úporností, jako blbá nálada, spálená země, napříč 
politickým spektrem, mocenské centrum, mocenské posty, zdroje jsou, (zkompromito-
vaná) oposmlouva, udržovací vláda, legislativní smrš�, chytrá horákyně, výtah k moci, 
(dobrá) trafika, zlatý padák, pokusný králík, kostlivci (ve skříni), špička ledovce, vrchol 
pyramidy, v tuto chvíli, neobyčejnou oblibu zaznamenal hybrid kočkopes atd.
 Politický žargon si libuje ve svérázné frazeologii a idiomatice. Za typické příklady 
nech� poslouží: gigabossové politické mafie, skončit v plusu (v minusu), nepolitická 
politika, na koaličním půdorysu, kosmetické změny, padni komu padni, jít vládě po 
krku, vstoupit do Strakovy akademie hlavním vchodem (sc. do sídla vlády), ztratit glanc 
se ztrátou postu. Mnohokrát už bylo poukázáno na „módní“ nevhodný obrat, šířící se 
jako nakažlivá epidemie: něco je o něčem, také něco je v pohodě, zkrátka super. Ale 
i jiná frazeologická spojení nehýří zrovna nápaditostí, spíše naopak: něco je na stole, 
smést se stolu, zamést pod koberec. Módní napodobivost a masový výskyt takových 
obratů není jistě novým jevem, ale stal se dnes velmi výrazným. Holt nějaký jazykový 
prostředek (slovo, vazba, fráze), který byl dosud v jazyce v pozadí nebo kterého se 
užívalo jen příležitostně, se zvláštním záměrem a účinkem, začne se najednou objevovat 
ve velkém, masově (např. slůvko nicméně). Politický žargon se nebojí ani odvážnějších 
spojení: impotentní analýza, impotentní opozice, nejnověji mediální pornografie.
 Původně neotřelá výrazná slova a spojení se stereotypním opakováním obnosila, 
opotřebovala, jako smysluplný, průchodný, (ne)transparentní, křiš�álově čisté nebo také 

se 13 body (7+6) a ukázal tak trenérovi reprezentace Eysseltovi, jakou udělal chybu, 
když jej nezařadil do akademické reprezentace ČR.

Konečné pořadí Akademického mistrovství ČR V LEDNÍM HOKEJI 2005
1. místo — UK FTVS PRAHA, akademický mistr pro rok 2005 
2. místo — MU FSpS BRNO
3. místo — ČVUT PRAHA
4. místo — VŠB OSTRAVA
5.-8. místo —  OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, JČU České Budějovice, Univerzita Pardu-

bice, ZČU Plzeň
9.-16. místo — mužstva, která nepostoupila ze základních skupin 

Slovo závěrem: „Vedl jsem řadu mužstev v různých sportech a na různé úrovni, ale nikdy 
jsem nebyl na mančaft tak hrdý!“

MGR. RADIM KOFRÁNEK,
VEDOUCÍ MUŽSTVA, KTV

Den Země
 22. dubna 2005 proběhla významná 
celorepubliková akce — Den Země. Jako 
budoucí učitelé chemie jsme si akci nene-
chali ujít a podíleli jsme se tak na vzniku 
tradice, vždy� naši předchůdci se zúčastnili 
i loňského ročníku! Akce probíhala v Os-
travě-Porubě pod záštitou Stanice mladých 
přírodovědců.
 Na Hlavní třídě v Porubě bylo ten den 
rušno, plno lidí a stánků. Kromě nás re-
prezentovali Ostravskou univerzitu i bio-
logové. Zajímavá byla přehlídka dravých 
ptáků, dřevořezba, ukázky výroby šperků, 
hrátky s PET lahvemi a mnoho dalších. 
Ve svém stánku jsme předváděli efektní 
chemické pokusy, které měly dokázat dě-
tem, že chemie není vůbec tak špatná, jak 
se o ní povídá. Ukazovali jsme, že zají-
mavé pokusy lze dělat i doma se sodou, 
octem a vývarem z červeného zelí. Děti 
jsme se snažili k našemu stánku přilákat 
převlečením za čarodějnice a kouzelníky, 
což se nám povedlo, a kouzlili jsme a ča-

seniorů vstříc tím, že fakultní počítačovou 
učebnu E7, která dosud sloužila jen stu-
dentům, mohou nově využívat i účastníci 
Univerzity třetího věku.
 Zájemcům je v učebně k dispozici cel-
kem 15 počítačů s přístupem na internet, 
na nichž si tedy mohou nalézt informace 
na internetových stránkách, využívat služeb 
elektronické pošty a využívat dalších mož-
ností, které nabízí internet. Prvním testem 
této učebny pro účastníky U3V byl kurz 
„Základy použití počítačů a internetu“, 
který zde proběhl v květnu loňského roku 
a setkal se s pozitivním ohlasem. Zájemci 
se seznámili se základy práce v systému 
Windows XP a především s vyhledáváním 
informací na internetu a použitím elektro-
nické pošty.
 Přestože Filozofická fakulta je, pokud 
jde o počítačové vybavení, zřejmě jednou 
z „nejchudších“ fakult vůbec, snažíme se, 
aby využití počítačové učebny bylo co nej-
větší a aby byla možnost jejího využití 
dána nejen našim řádným studentům, ale 
i počítači nadšeným, po nových vědomos-
tech a poznání virtuálního světa dychtícím 
vitálním seniorům.

ING. PETR BRZEZNÝ



Setkání studentů
(nejen)
s rektorem
Jako v minulém, tak i v tomto semestru 
Stavovská unie studentů uspořádala setká-
ní s rektorem, kterého se oproti minulému, 
jež se konalo na Hladnovských kolejích, 
zúčastnilo podstatně více studentů, snad 
proto, že se konalo přímo na půdě uni-
verzity. Nebo učebnu v pondělí 18. dubna 
spíše zaplnila témata zejména týkající se 
změn ve studijním řádu?
 V úvodu si rektor doc. RNDr. Vladimír 
Baar, CSc., posteskl, že z minulého setká-
ní, které mělo podle jeho slov až bojovnou atmosféru a bylo plné podnětů, se k ně-
mu ani jeden v písemné formě nedostal, i když přislíbil, že se jimi bude zabývat.
 První část byla vyhrazena pro zástupce Centra informačních technologií (CIT), 
s jehož činností přítomné obsáhle seznámil jeho ředitel Mgr. Malčík, a poté jeho 
kolega představil portál OU (portal.osu.cz), který by měl postupně plně nahradit IS 
Student a doplnit jej dalšími službami. Zde již studenti můžou nalézt přehled svých 
absolvovaných předmětů a hlavně součet jejich A, B i C kreditů, což donedávna ne-
bylo nikde k dispozici. Najdete tam např. i svůj index v elektronické podobě, můžete 
si objednat jídlo v menze. Začátkem příštího školního roku by měla vyjít informační 
brožurka, kterak s portálem pracovat a neztratit se v něm. 
 Bohužel pro časovou tíseň nezbylo dostatek prostoru pro dotazy a připomínky na 
adresu přítomných z CIT, kteří apelovali na studenty, aby případné poruchy na strán-
kách okamžitě hlásili na internetu uvedené e-mailové adresy konkrétních pracovníků 
CIT.

Poslední zápas sezóny 
Gambrinus akademické ligy

VŠB TU Ostrava — Ostravská univerzita
3 : 2 

Neš�astný závěr sezóny
 Do rozhodujícího zápasu sezóny jsme 
nastoupili bez pěti hráčů základní sesta-
vy. Scházeli zejména dlouhodobě zraně-
né opory týmu Radim Adam, Jan Hruška 
a Petr Filgas. Naopak tým VŠB nastoupil 
v nejsilnějším složení i s reprezentanty ve 
futsale Slukou a Kašinským.

křiš�álovější než křiš�ál, žulově jednotní, (ne)čitelný, kompatibilní, zapouzdřit se, vyvá-
ženost, časový horizont.
 Tvrdí se, že politika je hra (tvrdí to najmě někteří politikové). Není proto divu, že 
ve svých projevech tak rádi sahají po sportovních frazémech, jako příslovečné tah na 
branku, zůstat mimo hru, respektive ve hře je…
 Rovněž co se týče slohové výstavby veřejných politických projevů, není bilance příliš 
radostná, natož povzbudivá. Jde ruku v ruce se slovní pokleslostí, zrcadlí nízkou úro-
veň, žádný vzor politického diskurzu. Nejde jen o zřetelné přesuny k nespisovnosti, jak 
ukázaly uvedené příklady, což je projevem neúcty ke kultivovanému vyjádření, v němž 
by tento diskurz měl být veden. Nic proti osobitému pojetí, osobnímu zaujetí. Není 
však, přiznáte, v „dobrém tónu“narcistní sebevychvalování typu my, šampioni, my první 
liga, my na nejvyšší příčce rankingu apod. Tímto příznačným plurálem my (odborně 
zvaný kvantifikátor) jsme falešně vtahováni do veškeré množiny, přičemž ten z nás, 
kdo se necítí být šampionem, je vlastně ostrakizován. (Zase to odkazuje k totalitní 
pseudokolektivitě vyjadřované slovy všichni jdeme k volbám, na brigádu, nikdo z nás 
nesmí zůstat doma, každý z nás dá hlas pro jednotnou kandidátku NF etc.). Stojí za 
povšimnutí, jak často nejvyšší představitelé sahají k tomuto „množstevnímu“ kvantifi-
kátoru: všichni víme, všem nám je známo,každému je (musí být) jasné, nikdo z nás 
nesmí beztrestně špinit veřejně druhého…
 Co říct závěrem? Nebylo by snad lepší nevšímat si těchto prohřešků v politickém 
diskurzu s poukazem, že se jedná o náhodné, dočasné jednotlivosti, které zaniknou 
na úbytě? Přistoupíme-li však k politickému diskurzu s pocitem spoluodpovědnosti 
k mateřskému jazyku, nelze přecházet lhostejně kolem toho, jak vypadá v praxi. Patří 
k tradicím uvědomělé péče o kultivovaný veřejný jazyk, že se upozorňuje na pokleslé 
vyjadřování, ale nikoliv z nějakých lingvistických vrtochů, nýbrž jako příspěvek k jazy-
kově výchovnému působení. Kultura veřejného vyjadřování obsahuje jak stránku čistě 
jazykovou (samozřejmost zachovávání mluvnických pravidel spisovné češtiny), tak strán-
ku slohotvorné vytříbenosti vylučující nepečlivost, nedbalost, vulgárnost. Všichni, kdož 
mluví na veřejnosti, měli by užívat jazyka s jemnější citlivostí a s větším vkusem. Je 
třeba si uvědomovat, že jazykový výraz je ukazatelem způsobu myšlení autora
 A ještě nezbytná poznámka: všechny příklady jsou autentické, zejména z poslední 
doby.

JIŘÍ DAMBORSKÝ

rovali… Děti byly z pokusů nadšené, mno-
hé z nich si samy vyzkoušely. Především 
příprava CO2, který vznikal reakcí jedlé 
sody s octem a nafukoval balónky, děti 
nadchla. Myslíme, že maminkách te� bude 
často chybět v kuchyni ocet.
 Provádět efektní pokusy s „lehkostí 
čarodějnic a kouzelníků“ není vůbec tak 
jednoduché, jak by se na první pohled zdá-
lo. Předchází tomu důkladný výběr pokusů 
(bezpečné, jednoduché, efektní) a nácvik 
programu, se kterým nám pomohla paní 
docentka Solárová, bez které by naše vy-
stoupení na Dni Země nedopadlo tak dob-
ře, jak dopadlo.
 To, že zájem dětí byl velký, ukazují fot-
ky stánku obleženého malými, ale i dospě-
lými zvídavci. Doufáme, že se nám poda-
řilo dětem zpříjemnit den a ukázat chemii 
z jiné stránky, než jak ji znají ze školních 
lavic.

LENKA SLEZÁKOVÁ A MARIE SMETANOVÁ, 
STUDENTKY 4. ROČNÍKU UČITELSTVÍ

CHEMIE PRO ZŠ



 Jedinečná možnost, jak se vyjádřit ke kvalitě výuky, je evaluace, jejíž závěry 
jsou předávány proděkanům pro studium. I přes velkou informační kampaň se však 
zúčastnilo jen 465 studentů, což je pouhých 6,62 % z jejich celkového počtu. K re-
prezentativnímu vzorku je třeba účast alespoň 30 %, aby toto hodnocení mělo větší 
váhu a vyplynuly z něj případné důsledky pro pedagoga. S výsledky evaluace se 
můžete seznámit na již zmiňovaném portále. 
 Velká diskuse se rozpoutala ohledně nového zkušebního řádu schváleného Aka-
demickým senátem OU, který má být platný od nového školního roku. Hlavní snahou 
bylo vytvořit jednotný řád pro celou OU. Dříve měly jednotlivé fakulty své vlastní 
zkušební řády, které stály proti sobě, což bylo problémem zvláště pro mezioborové 
programy. Jednou z nejkontroverznějších věcí a v poslední době mezi studenty hod-
ně diskutovanou je změna počtů termínů na zápočet a zkoušku. Jeden termín na 
zápočet a dva na zkoušku, což vzbudilo mezi studenty velkou nevoli a projevilo 
se to i na tomto setkání. Prorektorka pro studium doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., 
při tvorbě tohoto zkušebního řádu vycházela z analýz, z kterých mimo jiné vyšlo, že 
třetího termínu na zkoušku využívá jen 5 % studentů, což je značně neefektivní. Nej-
více se studenti ohrazovali proti jednomu pokusu na zápočet, jelikož jeho splnění je 
mnohdy záludnější a těžší než samotná zkouška. Pro vysoký počet, různost programů 
a jejich oborů je takřka nemožné přesně definovat, co je to zápočet. V sylabu před-
mětu musí být přesně uvedeny podmínky k získání zápočtu. Pokud tomu tak není či 
se studenti domnívají, že získání zápočtu je náročnější než zkouška, nech� se obrátí 
na vedoucího příslušné katedry. 
 Milí studenti, pokud jste s něčím na naší univerzitě nespokojeni, vaše pouhé tiché 
reptání nic nezmůže. Cho�te se svými připomínkami do těch správných dveří, pokud 
si nejste jisti, kde je najít, můžete se obrátit na Stavovskou unii studentů (http:sus.
osu.cz), tam vám rádi poskytnou příslušnou mapu.

ZA SUS JANA HAJDA

Vyzkoušej si tíhu zodpovědnosti
Na nástěnkách Ostravské univerzity se už vystřídalo mnoho letáčků, plakátů a inzerátů. 
Na katedře germanistiky však již pár měsíců visí jeden originální kousek, který při prv-
ním letmém pohledu působí jak reklama na pirohy. Když jsem dva takové exempláře 
společně s podepsanou smlouvou k mému projektu obdržela poštou z Berlína i já, 
pomyslela jsem si: „Trochu trhlé, ale originální. A koneckonců jídlo neutužuje pouze 
vztahy milenecké, nýbrž i mezinárodní.“ O tom jsem se mohla v průběhu minulého 
roku přesvědčit doslova na vlastní žaludek. Od srpna 2004 jsem totiž „kolegiátkou“ 
(tak se nazýváme) v programu Theodor-Heuss-Kolleg nadace Roberta Bosche. 
 Tento program se obrací výlučně na mladé lidi do 25 let z celé střední a východní 
Evropy (pojem východ je u Theodora takřka bez hranic, výjimkou není ani Uzbekis-
tán) a probouzí v nich jako (budoucí) aktivní články společností svých zemí cit pro 
demokracii a potřebu angažovat se ve společnosti. Stát není všemocný a všechny 
problémy za nás nevyřeší. Společnost, ve které žijeme, je taková, jakou si ji sami 
uděláme. Tak nějak by se dala ve stručnosti definovat filozofie tohoto programu. Že 
všechna dnešní mládež není zkažená a že jí budoucnost její a její země není lhostej-
ná, dokazuje každým rokem nová várka nadšenců, kteří jsou na základě předchozího 
výběrového řízení (kapacita je bohužel omezená) přijati do programu. Ten se rozjíždí 
vždy v létě s pěti semináři, které se konají v různých zemích (např. Polsko, Rusko) 
a které se zabývají aktuálními společenskými problémy. Práce na seminářích je velmi 
intenzivní, ale protože se vždy sejde pestrá skupinka účastníků, o zábavu je posta-
ráno. Navíc je to výborná možnost dozvědět se více o cizích kulturách, které u nás 
nestojí zrovna v centru pozornosti (Moldávie, Makedonie, Uzbekistán atd.). 
 Konec semináře ale neznamená konec programu, ta skutečná „fuška“ teprve 
začíná. Každý kolegiát má možnost vyvinout vlastní projekt, který bude nějakým způ-
sobem prospěšný pro společnost. Většinou se dává více lidí dohromady a vznikají 
mezinárodní projekty. V letošním roce tak např. žáci vybraných českých a německých 
základních škol společně analyzovali vztahy těchto dvou sousedních států, v Bulhar-
sku se mezinárodně vařilo a přitom se diskutovalo o kulturních rozdílech, sportovní 
nadšenci měli možnost podniknout cyklistickou expedici po Německu, Čechách a Pol-
sku. V Ostravě nyní běží sociální projekt, který se snaží o zlepšování sousedských 
vztahů ve velkých sídlištních domech, tedy o odbourávání městské anonymity. 
 Všechny projekty jsou plně financované z rozpočtu programu, což je velmi výhod-
né. Na druhou stranu to ale znamená velkou zodpovědnost. Kolegiát je sice vybaven 
potřebným know-how, ale realita, do které je po semináři vypuštěn, je přeci jen někdy 
dost krutá. Pomalu přicházejí první organizační i finanční potíže, nedostává se času 

Pamětní medaile udělena 
Přírodovědecké fakultě OU 

 Pamětní medaili, udělenou Přírodově-
decké fakultě Ostravské univerzity v Os-
travě děkanem Fakulty přírodních věd 
Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici 
prof. RNDr. Stanislavem Holcem, Ph.D., 
převzal děkan PřF doc. Šindler 31. 3. 
2005 na slavnostním zasedání akademic-
kých obcí a akademických senátů Fakulty 
humanitních věd a Fakulty přírodních věd 
UMB při příležitosti 10. výročí založení 
obou fakult.

 Hráči obou mužstev si byli plně vědomi 
důležitosti utkání. VŠB musela zvítězit, aby 
postoupila na Akademické hry, nám stačila 
k postupu remíza. Tomu odpovídal i prů-
běh zápasu. Od prvních minut se hrál bo-
jovný fotbal vycházející ze zabezpečených 
obran. Do konce první půle jsme soupeře 
sice stále přehrávali, ale stav utkání byl 
1:1. Další gól se nám vstřelit nepodařilo. 
Přesto jsme do kabin odcházeli spokojeni 
— remíza nám zajiš�ovala postup.
 Druhý poločas se od prvního příliš ne-
lišil. Utkání pokračovalo v bojovném du-
chu a šance se rodily na obou stranách. 
Snažili jsme se zápas rozhodnout ve svůj 
prospěch, ale bohužel jsme opět dostali 
branku, vyrovnali jsme, ale v poslední fázi 
zápasu se začala uplatňovat výšková pře-
vaha hráčů „báňské“ a soupeř po chybě 
jinak výborného Radka Řehulky vstřelil 
rozhodující třetí gól.
 Naši kluci byli po zápase velmi zkla-
maní. V průběhu sezóny jsme byli téměř 
neustále v čele skupiny, ale nakonec jsme 
v posledním zápase postup na Akademické 
hry v Olomouci ztratili.

Co říci na závěr?
Tato sezóna byla pro naše mužstvo v Gam-
brinus akademické lize premiérová a mys-
lím, že naše hra zanechala velmi dobrý 
dojem. Vždy� jsme hráli vyrovnané zápasy 
s favority celé soutěže — Vysokou školou 
báňskou a FTK Olomouc.
 Nezbývá nic jiného než se poctivě při-
pravit na ročník následující a doufat, že 
štěstí bude příště na naší straně.

Konečná tabulka

Pořadí Mužstvo Zápasy Skóre Body
1 Vysoká škola báňská 6 17:9 13
2. Ostravská univerzita 6 24:8 10

3. Univerzita Palackého 
Olomouc 6 18:13 9

4. Slezská univerzita 
Opava 6 7:35 3

MGR. RADIM KOFRÁNEK

VEDOUCÍ MUŽSTVA, KTV



Bohatý duben na FF OU
 Konaly se čtyři přednášky cyklu Setkání 
s osobností. Přinášíme fotoreportáž z před-
nášek.

REŽISÉR RADOVAN LIPUS: OSTRAVSKÉ KAVÁRNY

DOC. ČEŇKOVÁ: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TLUMO-
ČENÍ

PROF. VYBÍRAL: SETKÁNÍ HISTORIE A ARCHITEK-
TURY

PROF. ŠVEHLOVÁ (UPROSTŘED) NA DĚKANÁTU FF.
DOPROVODIL JI LEO ŽÍDEK, PŘEDSEDA KONFEDE-
RACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ FOTO: T. RUOKI

EM

atd. Důvěra, která byla do kolegiáta vložena, však žene kupředu a možnost poradit 
se o problémech u vedoucích projektů dává sílu pokračovat. Během této doby si 
každý může otestovat sám sebe, poznat své silné a slabé stránky a vůbec zjistit, 
zda se na sebe může spolehnout. Program oficiálně končí bilančním seminářem, kde 
se prezentují dosažené výsledky. Zdůrazňuji oficiálně, protože kdo si myslí, že te� 
si kolegiáti oddychnou a rozprchnou se po světě, tak ten se šeredně mýlí. Theodor-
-Heuss-Kolleg je proud, který vás polapí a nepustí. Neustále se seznamujete s nový-
mi lidmi a tak nějak spontánně vymýšlíte nové a nové projekty. I když ne všechny 
možná nakonec zrealizujete, už jen ten pocit, že máte možnost pracovat se skvělými 
mladými lidmi, mít šanci ovlivnit dění kolem vás a dát otevřeně najevo svůj názor, je 
k nezaplacení. A tak až budeš mít někdy příště slabou chvilku a procitneš ze svého 
egoismu, zavítej na stránky www.theodor-heuss-kolleg.de a pochopíš, proč je práce 
na veřejně prospěšných projektech tak nakažlivá.

VLASTA HAZOVÁ

NJ VE SFÉŘE PODNIKÁNÍ

Druhý příchod? — Tenkrát poprvé!
V předmajálesový večer 3. května zažil filmový klub „Slunečnice se diví“ opravdivý 
div. Jak jsme již v minulém čísle předeslali, konala se dlouho očekávaná premiéra 
studentského filmu Druhý příchod? Začalo se stylově — malým exkurzem do psychiat-
rické léčebny. Všichni diváci se totiž po příchodu doktora Kolibříka v bílém plášti stali 
pacienty a po krátkém nedorozumění s ošetřovatelem jim byl před spaním promítnut 
slíbený film.
 Mystifikační polodokument začal několika informacemi o mravenečníkovi, který byl 
stejně jako většina tvůrců filmu osobně přítomen. Následující titulková část s dra-
matickou hudbou skvěle zapůsobila a navodila atmosféru velkého očekávání. Tvůrci 
zde velmi promyšleně zakomponovali kreslené výjevy ze života Ježíše Krista, které 
byly statickým obrazem hraných scén. Hlavní hrdina Jiří Blažek byl odhalen. Jeho 
„kristovský“ vzhled umocněn kreslenou podobou dával tušit, jakých témat se film 
bude dotýkat. Samozřejmě s patřičnou dávkou mystifikace a humoru. Postupně se 
před námi odkrývala jeho osobnost, jeho tak trochu tajemný život. Nápad jít po jeho 
stopách však vznikl vlastně spontánně…
 Film skutečně nese prvky dokumentu. Sledujeme reportéry s nápadnými kravatami 
v jejich usilovné touze natočit zaručený trhák. Směr jejich pátrání vede přes psychi-
atrickou léčebnu, park, návštěvu Blažkovy sestry a přátel až na hřbitov k jeho hrobu. 
Zemřel totiž ve svých třiatřiceti letech v roce 2003. Tak byl to On?
 Dílo je plné vtipných scén, dialogů a také velmi originální a události skvěle dokres-
lující hudby Davida Marečka. Herci se rolí zhostili skutečně naplno a bylo snadné jim 
„uvěřit“. Improvizované pasáže dodávaly autentičnost. Letmé, ovšem důležité výstupy 
Jiřího Blažka jej ještě více obestřely tajemstvím. Z výpovědí lidí se pomalu skláda-
la mozaika jeho žití. A do toho všeho několikrát vstoupil mravenečník. Dozvěděli 
jsme se i o údajných zázracích, které Jiří za života vykonal. Proměnil víno ve vodu, 
uzdravoval dotykem, což se psychiatrům moc nelíbilo. Při jeho narození se objevila 
začínající hvězda (popová) a tři doktoři, z nichž poslední se jmenoval Černý. Blažkova 
matka Marie se však kvůli dlouhodobému zahraničnímu pobytu natáčení nezúčastnila. 
Sdělila by něco víc?
 Po zhlédnutí filmu vyvstala řada otázek. Na některé z nich odpovídali hned po 
projekci režisér Karel Pavlica a herec a hudební mág David Mareček. Film jistě stojí 
za pozornost, o to víc, že aktéři se do něčeho takového vrhli poprvé. A nezklamali!
 Jen mi pořád vrtá hlavou, proč se sám Jiří Blažek premiéry nezúčastnil… 

VERONIKA LANGROVÁ

Univerzita směřuje
k ekologicky šetrnému provozu
Akademický senát Ostravské univerzity projednal na svém dubnovém zasedání pro-
blematiku ekologizace provozu Ostravské univerzity (OU), která je součástí Koncepce 
environmentálně šetrného provozu OU a trvale udržitelného rozvoje OU. O co jde? Na 
Ostravské univerzitě byl v minulém roce proveden „ekologický audit“, který si kladl za 
cíl zjistit, jestli veškerý provoz naší univerzity odpovídá současným zásadám ekologického 
provozu institucí. Závěry z provedeného šetření ukazují, že OU má ve vztahu k život-



Kašubština — další
slovanský jazyk
V posledních Listech jsem psal o „nových“ slovanských jazycích na území bývalé Jugo-
slávie. Dnes to doplňuji informací o kašubštině, která se v slavistické literatuře vesměs 
přiřazuje k polštině jako její dialekt. Avšak v některých novějších lingvistických pracích 
se začíná statut kašubštiny hodnotit jako jazyk (etnolekt) kašubský. Kašubové (by� dosud 
není spolehlivě vyložen původ jejich jména) tvoří etnografickou skupinu v (odhadova-

nímu prostředí jisté rezervy, a to i přesto, že krok vpřed směrem k ekologizaci byl už 
dříve učiněn. Nemysleme si však, že naše univerzita snad něco zanedbala - úplně stejná 
situace je na většině vysokých škol v ČR. Obsahem „auditu“ je proto nejen výčet rezerv, 
ale i návrh na jejich odstranění. A jsme u jádra věci. Vzhledem k tomu, že postoj vede-
ní OU je k této problematice velmi pozitivní, bylo zmíněné šetření vzato vážně a začala 
se rozjíždět Koncepce environmentálně šetrného provozu OU. Rektorát ustanovil komisi 
pro naplňování této koncepce, jejímiž členy jsou prorektor pro strategii doc. Dvořák, 
dále řešitel celé koncepce ing. Krist z ekologického sdružení Vita, 4 zástupci fakult 
naší univerzity a také 3 studenti OU. Členové této komise se budou zabývat realizací 
takových opatření, která posunou chod univerzity mnohem blíže k nejnovějším zásadám 
ekologického provozu a ekologického chování. Tento projekt je výjimečný tím, že OU má 
šanci stát se mezi ostatními vysokými školami jednou z prvních, která cíleně a viditelně 
přispívá k ochraně životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. Uve�me si pár 
příkladů z běžného života naší univerzity: 
 Za celkovou spotřebu jednotlivých druhů energií na OU jsme v roce 2004 zaplatili 
10 516 728 Kč. Velkým negativem je vysoká spotřeba energií v důsledku konstrukcí 
budov, ve kterých se Ostravská univerzita nalézá - většina budov totiž vykazuje špatné 
tepelně technické vlastnosti vzhledem ke svému stáří i zanedbané údržbě a obnově. Na 
nedostatečné úrovni je také regulace vytápění, nebo� jen výjimečně jsou nainstalovány 
např.termostatické ventily. Instalace termostatických ventilů přitom vychází z energetic-
kého zákona a je povinná. Poruchy stávajících ventilů vedou k nemožnosti regulovat 
teplotu v učebnách a jedinou možností pak zůstává otevření oken. Celkové množství 
elektrické energie spotřebované v roce 2004 dosahuje ceny 3 524 730 Kč, část peněz 
by přitom pomohly ušetřit časové a pohybové spínače světel. V roce 2004 byla na OU 
spotřebována voda v hodnotě 794 000 Kč - snížení spotřeby vody by bylo možné docílit 
mj. instalací úsporných hlavic u vodovodních baterií a instalací úsporných splachovačů 
WC. Systém nakládání s odpady na OU neodpovídá současným požadavkům. Odpady 
se např. neseparují, neexistují tudíž ani odpadkové koše pro separovaný sběr, a tak je 
třeba připravit novou koncepci nakládání s odpady. Pro doplnění uvádím, že celková 
spotřeba papíru na OU za rok 2004 je cca 11 800 kg v hodnotě 944 000 Kč a velká 
část papíru je používána jednorázově, i když by se mohla recyklovat. Kromě toho po-
řídí knihovny OU ročně 121 000 kopií A4. V takovýchto příkladech by se dalo dlouze 
pokračovat. Nyní tedy před námi stojí úkol začít věci napravovat, navrhnout konkrétní 
opatření v oblasti energetiky, nakládání s odpady, spotřebního materiálu a vybavení OU. 
Náprava bude stát nejen velké úsilí, ale i jisté finanční prostředky - budeme se snažit 
jít cestou okamžitých organizačních opatření a nízkonákladových stavebně technických 
zásahů (regulace systému vytápění, drobné opravy oken a dveří, instalace těsnění do 
oken apod.), přičemž nelze vyloučit, že některá opatření si mohou vyžádat nejen více 
finančních prostředků, ale i hodiny školení a osvěty všech členů akademické obce OU. 
Plnění tohoto plánu tedy není apriorně závislé od získání velkých grantů nebo dotací. 
Mnohdy se bude jednat o opatření z oblasti změny chování jednotlivce nebo i celé in-
stituce. Možná o to těžší bude prosazení těchto zásad do života naší univerzity, nebo� 
je příjemnější kavárenská diskuse o nutnosti využívání fotovoltaické energie než oprava 
kapajícího kohoutku v kanceláři. Musíme si však uvědomit, že každá instituce si může 
dobrou pověst získat a udržet vedle jiného i slušností a ohleduplností ke svému okolí, 
k životnímu prostředí. Proto budeme snahu OU o ekologicky šetrný provoz propagovat 
nejen na půdě univerzity, ale i v médiích tak, abychom mohli jít příkladem ostatním vy-
sokým školám. Před komisí stojí nelehký úkol napravit desítky věcí, které vůči životnímu 
prostředí děláme špatně. Jestliže však dnes jistě nevíme, zda budou mít další generace 
k dispozici jiné zdroje energií a surovin než ty, které dnes známe, jsme povinni tyto 
zdroje maximálně šetřit pro budoucí užití. Prosím, pomozte nám zmiňovanou koncepci 
naplňovat. 

ZA KOMISI PRO ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNÝ PROVOZ OU PAVEL HOFÍREK, ČLEN AS OU

Druhá vicemiss
Miss Academia studuje
na Ostravské univerzitě

 Ve středu 6. dubna proběhlo ve Velkém 
kině ve Zlíně finále 9. ročníku Miss Aca-
demia o nejkrásnější vysokoškolačku roku 
2005. 
 Celá soutěž probíhala v duchu Jamese 
Bonda a hledání Bond-girl. Od zahájení 
projektu v říjnu loňského roku provázel sou-
těž slogan: „Nehledáme Halle Berry, Kim 
Bassinger, Denise Richards… ale Tebe!“
 Úkolem poroty tedy bylo najít mezi vy-
sokoškolačkami dívku, která má nejen šarm 
a krásu, ale je také natolik zajímavá a chyt-
rá, aby oslnila i samotného Jamese Bonda.
 Pomyslné třetí místo a titul druhé vi-
cemiss přisoudila studentce Filozofické fa-
kulty Ostravské univerzity Nině Pavelkové. 
Druhé místo a titul první vicemiss získa-
la studentka Jitka Putnarová z Univerzity 
obrany v Brně. Titul Miss Academia 2005 
získala Darja Lešanovská z Univerzity To-
máše Bati ve Zlíně.
 Ninu Pavelkovou jsem požádala o krát-
ký rozhovor.
Jak jste se do soutěže Miss Academia 
dostala?
Do této soutěže jsem se přihlásila sama. 
Zaujala mě tím, že se v ní neposuzuje jen 
krása, ale také inteligence.

V kolika soutěžních disciplínách se sou-
těžilo a která pro Vás byla nejnáročnější?
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Mód-
ní přehlídka džínového oblečení, rozhovor 
s moderátorem, volná disciplína a prome-
náda v prádle. Nejnáročnější pro mě byla 
volná disciplína. Zvolila jsem si rychloportrét 
moderátora večera Tomáše Krejčíře. Nikdy 
předtím jsem ho neviděla naživo, jen na 
fotografiích a v televizi, tak jsem byla trochu 
nervózní. Tomáš Krejčíř mě po skončení po-
žádal, abych mu rychloportrét věnovala.



Slova a otazníky
ve (s)větě M. Prokešové

Májové láskyplné zamyšlení
o mužích a ženách

Ženy jsou prý blázínky, které rozveselují zasmušilou tvář mužů.
Muži jsou tedy zasmušilí myslitelé, pravěcí odvěcí lovci, chrabří rytíři, ochránci žen 

a dětí. Pánové tvorstva, kteří mají sílu. Muž je vítěz.

Vítěz nad ženou, nad světem, nad otázkami. Za všech okolností jím být musí.
I při takové běžné jízdě v autě prostě vítězí.

Jo jo.

Muži jsou zasmušilí, protože mají hodně starostí a práce. Na jejich bedrech leží 
osudy jiných lidí.

Nerodí je do světa, ale mohou a mají sílu zabíjet. Mít věci ve svých rukou.

Jsou malí bezmocní tvorečkové, upnutí k matčinému prsu a závislí na její lásce 
— na lásce ženy…

Žena a muž jsou údajně z jiné planety. Ženy z Venuše, muži z Marsu. Jenže ti 
mnohdy zarputilí váleční bojovníci nosí hluboko v sobě obraz ženy — matky,

obraz milující ženy, obraz dávného domova a dávného bezpečí.

A když na to dojde, dotýkají se s láskou a touhou žen — symbolu mateřství
a míru.

Muži jsou nepříliš š�astní tvorové — věří ve svou moc a sílu, 
ve skutečnosti jsou však věčně malými bezbrannými dětmi, 

toužícími po láskyplné náruči, 
která je ochrání…
a� jsou kdokoli

a kdekoli.

Z katedry hudební výchovy 
Pedagogické fakulty OU

 Dne 12. dubna se na katedře hudeb-
ní výchovy PdF OU uskutečnila XIII. 
studentská odborná konference, které se 
zúčastnili referující z hudebněvýchovných 
a hudebněvědných pracoviš� českých, mo-
ravských a slovenských univerzit.
 Přítomné studenty i pedagogy přivítal 
prof. Jan Mazurek a tlumočil jim pozdrav 
děkana PdF OU doc. Zbyňka Janáčka.
 Úvod jednání patřil hudbě. Klavíristka 
Petra Podsedníková přednesla Inquieto ze 
Vzpomínek op. 6 Vítězslava Nováka a na-
vodila tak patřičnou tvůrčí atmosféru.
 Ve dvou tematických blocích (Multikul-
turní aspekty a hudební výchova a Z di-
plomových prací) pak zazněly příspěvky, 
nabízející nové, zajímavé poznatky a netra-
diční řešení zvolené problematiky. 
 Průvodní slovo obstarali s přirozenou 
elegancí posluchači katedry hudební výcho-
vy Daniela Svitáková a Jan Nowak, bez-
chybnou organizační stránku konference 
zajistila PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
�  V rámci projektu Socrates absolvovali 

doc. MgA. René Adámek a Mgr. Jaro-
mír Zubíček pětidenní pracovní pobyt 

Prezidentem soutěže byl Dušan Pavlů. 
Kdo spolu s ním zasedal v porotě?
Porota byla složena jak ze zástupců aka-
demické půdy a osobností Zlínského kraje 
(např. hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, 
předseda Nadace Tomáše Bati Pavel Velev 
a mistr světa v ledním hokeji z roku 1985 
Jiří Králík), tak z odborníků na ženskou 
krásu (např. loňská vítězka Miss Academia 
Markéta Říhová, fotograf Petr Novotný).

Neláká Vás vzhledem ke skvělému 
umístění v soutěži práce v modelingu?
Modelingu se věnuji již delší dobu a be-
ru ho především jako koníček a také jako 
brigádu. Obdržela jsem nabídku odjet do 
zahraničí, ale vzhledem k tomu, že studuji,  
jsem odmítla. Obojí totiž nejde dělat na sto 
procent. A pro mě zůstává na prvním místě 
studium.

Nino, upřímně blahopřeji a děkuji za 
rozhovor.

JIŘINA VEČEŘOVÁ

ných) počtech od 300 tisíc do 500 tisíc osob, obývajících západní část východopomořské-
ho pobřeží mezi ústím řeky Visly do Gdaňské zátoky a ústím řeky Přanici do Baltického 
moře (hlavní střediska Wejherovo a Puck). Třebas, jak řečeno, převládá názor, že kašub-
ština je jedním z hlavních polských dialektů, už od první poloviny XIX. století se vedly 
diskuse, zda snad přece jen vzhledem ke svým strukturním osobitostem není samostatným 
jazykem. Ne nepodstatné pro posouzení samostatnosti byly momenty mimojazykové, totiž 
obavy, že přiznání jazykové svébytnosti by mohlo vyvolat nežádoucí národně separatistic-
ké hnutí, což v složitých historických podmínkách Polska, kdy kašubské terény byly silně 
zgermanizovány, bylo osudné (potvrdila to následná okupace za druhé světové války, kdy 
separatistické hnutí nacházelo podporu u německých okupantů). Při veškerých rozpor-
nostech a pochybnostech nelze ovšem přehlédnout významné hnutí sociální a kulturní 
(také jazykové) po roce l945, kdy se začíná projevovat úsilí vytvářet samostatné kašubské 
literární (spisovné) normy (normy naddialektální, nikoliv lidově slovesné na bázi dialektu) 
a pravopisné normy, což umožňuje vydávat tiskoviny v standardním kašubském jazyce, 
sestavovat gramatiky, slovníky a další jazykové pomůcky. Existuje dnes bohatá samostatná 
literární tvorba (překládá se i do polštiny) a překladová (mimo jiné byly uveřejněny dva 
překlady Bible do standardní, tedy spisovné kašubštiny). Organizuje se uvědomělá osvě-
tová činnost mezi kašubskou inteligencí, jejímž smyslem je posílit status kašubštiny jako 
reprezentativního etnolektu (jazyka?). Standardní kašubština se používá ve veřejných pro-
jevech a diskusích, lokální televize a rozhlas uvádějí programy v kašubštině, na Gdaňské 
univerzitě byl zřízen zatím lektorát kašubštiny. Nečiním si nárok vyslovovat jednoznačný 
posudek na téma kašubský dialekt, nebo samostatný jazyk. Pro to, aby byla kašubština 
chápána jako (samostatný) jazyk v tradičním smyslu slova, chybí přece jen řada obecně 
v literatuře uznávaných základních znaků. Nicméně nelze přehlédnout intenzívní úsilí 
kašubské společnosti získat pro svůj jazyk vyšší status. Je dnes pro to příhodná doba, 
nebo� v demokratickém zřízení nehrozí nebezpečí separatistické iredenty.

JD



ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTU 9. díl
„Žít na sto procent.“
Jméno: Mgr. Tomáš Černoch (alias Blackman)
Studoval:  na Filozofické fakultě OU obory: magisterskou angličtinu a ruštinu a poté ještě 

bakalářskou ruštinu pro hospodářskou sféru a cestovní ruch
Absolvoval:  magisterské studium v r. 1995, bakalářské studium v r. 1998
Adresa:  Praha (výchozí bod do celého světa), Nový Jičín (rodina), celá zeměkoule (práce)
Povolání:  stevard Českých aerolinií

Vzpomínám na chytrého sympatického kluka, který studoval tak dlouho (8 let), že už 
jsme ho považovali za součást fakulty. Stále si vyřizoval zkoušky v předtermínu, stále 
někam jezdil tlumočit a provázet turisty a přivážel zajímavé zážitky a poznatky, často 
jsme se smáli. Pořád sháněl nějaké cizojazyčné materiály o českých památkách a studoval 
je. Byl to výborný student.
Proč sis vlastně jako hotový magistr prodloužil studia o obor bakalářská ruština 
pro hospodářskou sféru a cestovní ruch?
Po roce 89 začal obrovský cestovní ruch — příjezdová i výjezdová turistika potřebovala stovky 
průvodců se znalostí jazyka, ale ne ledajakého učebnicového, právě jazyka pro cestovní ruch 
— a ten se dal studovat jedině v Ostravě, byli jste první.

To vím a jsem na to patřičně pyšná. Dalo ti to studium hodně?
No jeje, pro cestovní ruch je výborně vystavěno, cvičí se tlumočení, překlad, mezilidská 
komunikace, absolvent může jít přímo „průvodcovat“.

Samá chvála, samá chvála! A jak dlouho ses „průvodcováním“ živil?
Ještě jako student jsem několik sezón působil coby stálý delegát Čedoku v Turecku a Špa-
nělsku. A u nás doma jsem často prováděl turisty ruské a z anglofonních zemí.
Potom už ale ty dlouhodobé pobyty na jednom místě, by	 to bylo v exotických zemích, 

VELKÝ A STARÝ STROM V ANGKOR VATU (KAMBODŽA) A JEHO MALIČKOST TOMÁŠ-BAŤŮŽKÁŘ

(25. 4.—30. 4.) na Pädagogische Akade-
mie der Diözese ve Stamsu (Rakousko).

  Pro své koncertní vystoupení zvolil doc. 
Adámek kompozice brněnského skla-
datele, pianisty a pedagoga Vlastimila 
Lejska. Klavírní dílo tohoto autora bylo
i tématem následné přednášky. Náplň 
teoretického příspěvku Mgr. Zubíčka 
tvořila metodika práce s lidovou pís-
ní v hodinách nástrojové improvizace. 
Oba pedagogové se rovněž věnovali 
hospitační a výukové činnosti. Pomysl-
nou „třešničkou na dortu“ byla návštěva 
místního klášterního archivu s možnos-
tí studia vzácných rukopisných partitur 
děl českých barokních a klasicistních 
mistrů, např. J. Zacha a K. Ditterse 
z Dittersdorfu. 

�  Interpretační soutěže pedagogických fa-
kult, která proběhla 27. a 28. dubna na 
katedře hudební výchovy Pedagogické 
fakulty brněnské Masarykovy univerzity, 
se zúčastnili klavíristé Jan Nowak (ze 
třídy doc. MgA. René Adámka) a Petra 
Podsedníková (ze třídy Mgr. Jaromíra 
Zubíčka). Své nesporné umělecké kvali-
ty potvrdili oba ziskem cenných vavřínů: 
Jan Nowak se stal vítězem II. kategorie 
a Petra Podsedníková obsadila ve stejné 
kategorii 2. místo. 

 Upřímně blahopřejeme!
 Na dny 18. 5.—22. 5. chystá doc. MgA. 
René Adámek koncertní turné po Ma-
�arsku. Své interpretační umění představí 
např. ve Veresegyházu a Budapešti.

ŠÁRKA ZEDNÍČKOVÁ

Název: Vybrané problémy andragogiky
Autor:  PhDr. Josef Malach, CSc.,

Mgr. Bedřich Zapletal
Nakladatel: Harok Šenov
Pořadí vydání: první
Rozsah: 132 stran
Náklad: 600 ks
Cena: 150 Kč
ISBN 80-7368-043-2

Anotace:
Andragogika se v souvislosti s akceleru-
jícími sociálními a ekonomickými změ-
nami, stává stále potřebnějším vědním 
oborem, tvořícím teoretický a praktický 
základ vzdělávání dospělých a formativ-
ního působení na dospělé. Andragogická 
teorie a praxe nabývají na významu, pro-
tože stále více dospělých v produktivním 
věku (a konec konců i ve věku post-
produktivním) nemůže vystačit se škol-
ním vzděláním a osvojením základních 

Vydané spisy, 
skripta a sborníky



přestaly uspokojovat mé cestovatelské srdce a začal jsem se ohlížet po něčem jiném. Jednou 
tak sedím tady ve dvoře ve Voliéře, prohlížím noviny a co vidím — ČSA vypisují konkurs 
na stevardky a stevardy na své nové linky. Vypsaným požadavkům jsem celkem vyhovoval, 
a tak jsem se okamžitě přihlásil.

Zkrátka — z Voliéry jsi vyletěl přímo do Prahy. Jaké byly ty předběžné požadavky?
Dobrá znalost dvou světových jazyků, dobrá fyzická i psychická kondice, věk do 35 let…

A ani zjevem jsi na tom myslím nebyl nejhůř, a ten tam přece taky hraje roli, 
ne? Tak jak to bylo dál?
Čekalo mě několik kol výběrového síta, prověřování znalosti jazyků, ústní i písemné, schop-
nosti komunikace, čekala mne řada testů na zjištění stupně psychické stability a odolnosti, 
desítky otázek. No a pak přišlo na řadu prověřování kondice fyzické — a to bylo taky dost 
náročné. Několikaměsíční prověrky a nácviky zvládání různých situací byly nakonec koruno-
vány velmi přísnou zdravotní prohlídkou v Ústavu civilního letectví.

Musí být strašné, když někdo celým martyriem projde a nakonec se jeho kariéra 
zastaví u té konečné a velmi rigorózní lékařské prohlídky, že?
Ale i to se bohužel stává.

Absolvoval jsi i seskoky padákem?
V průběhu výcviku ne. Ale stále mě to láká. Jen se k tomu pořád nemůžu dostat.

Už sedmý rok jsi stevardem ČSA. Na kterých linkách létáš?
Stevardi ČSA mohou létat na třech typech velkých letadel, která ČSA mají, to znamená, 
že létám prakticky do všech destinací, kam se od nás létá - celá Evropa, Severní Amerika, 
Asie a te
 už i Afrika.

Doufám, že žádnou nebezpečnou situaci jsi při letech ještě nezažil…
I když jsme pro tyto situace velmi dobře připraveni, tak ještě ne a doufám, že ani v bu-
doucnu ji nezažiji.

Te� konečně uspokojíš svou cestovatelskou duši. Když jsem tě sháněla pro tento 
rozhovor, řekl mi tvůj kamarád Standa Zeman: „Za pár hodin ho seženeš v New 
Yorku, právě odletěl, a pak má hned Toronto.“ Uspokojuje tě tento kočovný ži-
vot? Máš možnost z míst, kam létáš, aspoň něco vidět?
Práce s nepravidelnou pracovní dobou mi maximálně vyhovuje. Neumím si už představit, že 
bych chodil do práce od rána do večera, od pondělí do pátku. A pokud jde o poznávání 
— ty přestávky mezi lety po světě jsou většinou dost krátké, takže jich využívám hlavně k od-
počinku, k tomu jsou ostatně určeny. Je-li přestávka delší, tak toho samozřejmě využívám 
i k poznávání. A mám-li volno pár dní, tak toho hned využiji pro cestování, je to můj nej-
větší koníček. Chci zkrátka žít na sto procent. Zrovna minulý měsíc jsem využil čtyřdenního 
volna k poznávání Hong Kongu. Překrásné město na spoustě ostrovů.

A te� poj�me ke vzpomínkám. Ve svých letech (už je ti něco přes třicet) na ně 
máš právo. Jak vzpomínáš na svá osmiletá studentská léta?
Velice rád. Ty pařby na kolejích po zkouškovém období! Takový bezstarostný život už nikdy 
nezažiju. A kolik legrace jsme zažili při přípravě prvního Majálesu! Přípravný výbor jsme 
mívali vždycky U Džbánu, protože to byla jediná hospoda, kam s námi směl i tvůj děka-
nátový pejsek Tristan, jinam nás s ním nechtěli vpouštět.

A vzpomínáš, koho jste chtěli za prvního krále Majálesu? „Houmlesáka Karla,“ 
volal jsi nadšeně a já myslela, že v tu chvíli spadnu ze židle. Zmíněný Karel byl 
tenkrát, před dvanácti lety, asi první bezdomovec v Ostravě a byl zřejmě velmi 
populární.
A tys nám vnucovala myšlenku na Bolka Polívku, který nám nakonec ani neodpověděl.

Máš pravdu, neodpověděl. To ty primadony někdy dělají.
A pak jsme vymysleli pana Fišara z divadla a to nemělo chybu. Sehnali jsme krásný kočár 
a koně ze statku v Hlučíně (kočí bohužel přijel trošku pod parou), na kočáře jel maskot 
Majálesu, kultovní obrovská hlava, kterou jsi sehnala z divadla, vypůjčili jsme divadelní 
kostýmy, objednali mažoretky z Havířova a ředitel divadla Ilja Racek nám dal postavit na 
náměstí velké pódium, dopadlo to všechno nad očekávání dobře.

Dost mě mrzí, že sláva obrozeného Majálesu vydržela dva tři roky, a pak zas 
zvadla. A mám velikou radost z toho, že letos bude Majáles zase obnoven!
Přijedu se podívat! Kdy to bude?

Čtvrtého května. Budeme se těšit. Ale beztak budeš v té době někde na opačné 
straně zeměkoule. Každopádně ti moc děkuji za internetový rozhovor. 

Eva Mrhačová
P.S. Milý Tomáši, máš smůlu, že jsi nepřijel, krásný Majáles byl obnoven, jak 
vidíš z fotografií v další části Listů! 

norem a hodnotových systémů z mládí 
a dospívání. Vzniká proto potřeba ne-
ustále „dovzdělovávat“ a „reformovat“  
dospělé lidi, a to andragogickými pro-
středky a cestami. U lidí v tíživé ži-
votní situaci se začíná hovořit o tzv. ad-
ragogických intervencích. To je důvod, 
proč autoři chtějí seznámit studenty 
s vybranými okruhy andragogiky, které 
mohou v praxi různými způsoby využít.
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Anotace:
Učební text je určen studentům distanč-
ních i prezenčních forem odborného 
i učitelského vysokoškolského studia, 
kteří se chtějí v přehledné formě se-
známit se základními poznatky tohoto 
rozvíjejícího se vědního oboru. 
 Jedná se o studijní instrument, který 
je možné vhodně využít jako úvod do 
studia psychologie zdraví a nemoci, jako 
průvodce intenzivnějším studiem této 
poznatkové oblasti, nebo jako efektiv-
ní repetitorium k dílčím či komplexním 
zkouškám.

Vydané spisy, 
skripta a sborníky

Americký lektor
 V zimním semestru školního roku 
2005/2006 bude na katedře informačních 
a komunikačních technologií Pedagogic-
ké fakulty působit profesor z University 
Shenandoah z USA. Katedra nabízí všem 
studentům možnost navštěvovat předmět 
Vzdělávací technologie 1 (KIK/VTEC1), 
který bude vyučován v anglickém jazyce. 
Výuka tohoto předmětu bude v daném 
semestru probíhat i v češtině.
 Předmět VTEC1 bude v angličtině vy-
učován ve středu, můžete se do něho 
zaregistrovat při zápisu na konkrétní vý-
ukové akce. Další informace sledujte na 
webových stránkách Pedagogické fakulty.
 Třeba se chystáte v rámci student-
ských mobilit navštívit zahraniční univer-
zitu a při návštěvě kurzu vedeného rodi-
lým mluvčím si můžete vyzkoušet, jaké to 
je studovat v cizím jazyce.

JANA KAPOUNOVÁ, VEDOUCÍ KIK



Uzávěrka dalšího čísla je ve čtvrtek 2. června 2005 do 10.00 hod.
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Jarmilova tichá
vzpomínka
Toho plískavého březnového dopoledne roku 1939 se Jarmilova 
babička vrátila z trhu z Humpolce a přivezla každému ze svých 
pěti dětí párek a rohlík. Bylo to nezvyklé, nebo� obvykle se všich-
ni dělili o jeden párek. Když babička vyprázdnila tašku, dodala: 
„Děti, jezte, začala válka.“ Jarmil tuhle historku od svého otce 
slyšel snad stokrát. Nerozuměl jí, když mu bylo šest, v „telecích“ 
patnácti se jí smál a v devatenácti ho zajímala jako materiál pro 
seminární práci. Když si ji chtěl vyslechnout sám, domnívaje se, 
že konečně zmoudřel, už nebylo s kým o ní mluvit.
 Jarmilovi se celý ten řetěz vzpomínek vybavil, když stál na Pro-
kešově náměstí před Novou radnicí a sledoval dění kolem sebe. 
Ostrava vzpomínala 60. výročí osvobození. Velkoplošná projekce 
chrlila vítězné vojáky, z gejzírů vybuchující hlíny vyjížděly tanky 
a lidé se objímali s osvoboditeli. Na pódiu mezi barevnými světly 
zpěváci a kapely více či méně trapně komentovali „to výročí“ 
konce velké války. „Zapomněli jsme na miliony obětí, stala se 
z toho ubohá novácká show,“ bylo Jarmilovi smutno. O to víc, 
že odpoledne mluvil se svými studenty z Vietnamu, pro něž slovo 
„válka“ je stále živé. Mnozí z nich mají rok jejího konce ve svém 
rodném listě. A nic na tom nesejde, že ta „jejich“ válka začala 

skoro dvacet let po té „velké“. V každé rodině někdo padl, něko-
ho zmrzačil napalm nebo orange. Jarmila vyrušila dvojice mladíků 
s pivem v plastových kelímcích vykřikující: „ Jóóó, vyhráli jsme!“ 
Jsme opravdu my „vítězové“? 
 Asi dva týdny před zmíněným večerem Jarmil mluvil se stu-
dentkami z Nižního Novgorodu. Téma znělo: „Státní svátek.“ 
Jako všichni Rusové i ony byly hrdé na svoji armádu. A jako 
všichni Rusové byly hrdé na Velkou vlasteneckou válku. Vyhrál 
válku Sovětský svaz? Stát, který si v roce 1939 spolu s nacistic-
kým Německem podělil Polsko a záhy zdecimoval jeho důstoj-
nický sbor? Nebo jsou vítězi Británie a Francie, které tolerovaly 
Hitlerovu chamtivost a nakonec se staly jejími obětmi?
 A ještě jedno setkání se Jarmilovi vybavilo. Skupina cizinců, 
studentů češtiny, v níž byli Albánci, Afghánci i Rusové. Všichni 
hledali v České republice útočiště před válkou nebo před nena-
sytným erárem záchranu pro své syny.
 Jsme klidnou a svobodnou zemí, můžeme být na to hrdí. Roz-
hodně bychom ale neměli zapomínat na úctu k těm, kteří nám 
svobodu vybojovali. 
 Státy nikdy nejsou vítězi válek. Ty vyhrávají tisíce statečných 
mužů a žen, kteří jsou ochotni pro své ideály a pro svobodu své 
vlasti riskovat život. Stejně neokázale jako oni bojovali a umírali 
za naši svobodu, které si stále neumíme a někdy nechceme vážit, 
i my bychom měli jejich památku uctít spíše v tichu a prostě.

 JAROSLAV DAVID
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