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Ze života univerzity
Volba Akademického senátu OU

Dne 25. dubna 2006 proběhly volby 
do Akademického senátu OU. 

Zvolení zástupci fakult v komoře akade-
mických pracovníků: 

FF OU: doc. PhDr. Irena Bogoczo-
vá, CSc., Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D., 
PhDr. Karla Šimíčková, Ph.D., Mgr. Jiří 
Muryc.

PdF OU: doc. PhDr. Eva Höfle-
rová, Ph.D., Ing. Pavel Dostál, Ph.D., 
Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D., Mgr. Ol-
dřich Mičan.

PřF OU: Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., 
Mgr. Monika Mulková, Mgr. Petra Ko-
nečná, Ph.D., doc. Ing. Cyril Klimeš, 
CSc.

ZSF OU: Mgr. Tomáš Šobáň, MU-
Dr. Lubomír Martínek, Ph.D., doc. MU-
Dr. Arnošt Martínek, Ph.D., JUDr. An-
tonín Blahuta.

Zvoleni zástupci fakult v komoře stu-
dentů:

FF OU: Ida Gandarčíková, Ondřej 
Haška, PdF OU: Kristina Večeřová, Zu-
zana Jasanová, PřF OU: Vratislav Voz-
ník, Kateřina Chlopčíková, ZSF OU: 
Mgr. Magdaléna Vašíková, Nela Kota-
sová.

Všem zvoleným členům blahopřejeme 
a přejeme jim hodně sil v jejich práci 
po celé volební období.

Ve středu 3. května 2006 přednášel 
v univerzitní aule předseda Občanské 
demokratické strany Ing. Miroslav Topo-
lánek na téma: Věda, výzkum, vzdělání 
a česká ekonomika.                 —JU—

Madama Butterfly
pro univerzitní jubileum
Ve středu 19. dubna uvedl operní sou-
bor Národního divadla moravskoslezského 
zvláštní představení věnované 15. výročí 
založení Ostravské univerzity. Hlediště za-
plnili členové akademické obce, studenti 
a nechyběli ani představitelé místní samo-
správy a sponzoři univerzity. 

V krátké úvodní zdravici všechny přivítal 
rektor Vladimír Baar. Pak již zazněly tóny 
překrásné Pucciniho hudby v tragickém 

příběhu mladé Japonky Čo-Čo-San a ame-
rického námořního důstojníka Pinkertona.

V první přestávce opery si přítomní při-
pili sklenkou vína na zdraví a další rozkvět 
jubilující univerzity.

Po tříhodinovém představení hlediště 
uznale aplaudovalo vynikajícím výkonům 
představitelů titulních rolí i dirigentu Paolu 
Gattovi.

— JV — 

Z OSLAV 15. VÝROČÍ VZNIKU
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
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Česko-slovenské fórum
pokračuje
V posledním dubnovém týdnu hostila katedra českého jazyka a literatury s didaktikou 
Pedagogické fakulty OU milého hosta ze Slovenska PhDr. Marcela Olšiaka. Mladý lin-
gvista z Filozofické fakulty Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitře, znalec slovenské 
ortoepie a rétoriky i velký milovník divadla, 
navštívil Ostravskou univerzitu v souvislosti 
s programem Socrates/Erasmus a potěšil 
příznivce slovenštiny temperamentním vy-
stoupením v rámci volného cyklu předná-
šek Česko-slovenské fórum. Tématem byla 
— jak jinak — zejména zvuková rovina slo-
venštiny a její dynamické proměny, řeč se 
stočila i na otázky receptivního bilingvismu 
a česko-slovenských jazykových kontaktů. 
Přednáška, která se konala 25. 4. 2006, 
byla sledována se živým zájmem jak ze 
strany učitelů hostitelské katedry, tak stu-
dentů a dalších hostů. Bezprostřední ohlas 
měl rovněž závěrečný malý test znalosti 
slovenštiny, v němž zúčastnění bryskně do-
kázali, že slovenština není v Ostravě jazyk 
cizí. Víte také jako my, že „púpava“ je 
slovensky pampeliška? 
DOJMY ZA KCD I PODOBU HOSTA NA FOTOGRA-

FII ZAZNAMENALA JANA SVOBODOVÁ



Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity a Fakultní ne-
mocnice s poliklinikou Ostrava ve spolupráci s Českou asociací 
sester a Českou konfederací porodních asistentek uspořádaly v os-
travském hotelu Atom V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. 
Tato významná akce se uskutečnila 19. dubna tohoto roku.

Vedoucí Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví 
Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity doc. PhDr. Darja 
Jarošová, PhD., k tomu řekla: „Na sympozium se do Ostravy tra-
dičně sjíždějí odborníci, a to jak zdravotní sestry, tak i lékaři z celé 
České republiky. Letos přednášeli také zahraniční účastníci z Indie, 
Finska, Švédska, Belgie, Portugalska, Estonska, Polska a Slovenska. 
Už tak velký zájem svědčí o tom, že naše fakulta si za 13 let exis-
tence dokázala vybudovat renomé nejen doma, ale i v zahraničí. 
Díky tomu jsou naši studenti vzděláváni na základě nejnovějších 
poznatků z oblasti zdravotnictví. Sympozium mělo na programu tři 
hlavní odborná témata: vzdělávání v ošetřovatelství — mentorství (což 
je v ČR novinka), dále výsledky výzkumu v ošetřovatelství a koneč-
ně v rámci sekce klinického ošetřovatelství to byla dvě specifická 
témata — hojení ran a výživa pacientů.

Ošetřovatelství v České republice je plně srovnatelné s úrovní 
ošetřovatelství v zahraničí,“ říká dále doc. Jarošová. „Naše srovnání 
vychází z osobních zkušeností, protože jak naši pedagogové, tak 
i studenti vyjíždějí na studijní a přednáškové pobyty do osmi zemí 
Evropské unie. Náš ústav je zapojen do tří mezinárodních projek-
tů v ošetřovatelství (MATRA, FLORENCE NETWORK, TENN). 
I díky tomu Zdravotně sociální fakulta OU patří jednoznačně mezi 
pracoviště, která se v ČR věnují vzdělávání a výchově zdravotnic-
kých profesionálů: sester a porodních asistentek, jejichž úloha v péči 
o pacienta nabývá stále většího významu,“ zdůraznila doc. Jarošová.

Ve všech prostorách hotelu Atom bylo od časného rána rušno 
— a jak by ne, když sympozia se zúčastnilo celkem 350 odborníků 
z řad sester, univerzitních pedagogů oboru ošetřovatelství a dal-
ších zdravotnických pracovníků. V nabídce bohatého programu 
bylo 6 odborných sekcí a v jejich rámci 78 přednášek.

„Dopoledne proběhla společná mezinárodní sekce ve velkém sále, 
o kterou byl největší zájem,“ s uspokojením říká doc. Jarošová. 
„Téma Ošetřovatelské vzdělávání a ošetřovatelská praxe v Indii, 
kterým se ve svém příspěvku zabývala profesorka Lina Kashyap 
z Tata institute Bombai, se setkalo s živým ohlasem. Rovněž Rita 
Dres z Belgie s tématem Mentorství a koučování: vzdělávací proces 
studenta v Belgii velice zaujala. Jak pro naši fakultu, tak i pro 
ošetřovatelskou komunitu v ČR to byly velice zajímavé a užiteč-
né informace, které považuji za velmi přínosné. Pracovníci Ústavu 

ošetřovatelství a managementu v současné době řeší projekt Mentor 
klinické praxe, jenž je financovaný z Evropských sociálních fondů 
a je zaměřen na školení sester-mentorek a na zavedení mentorství 
do ošetřovatelské praxe v Ostravě,“ zdůrazňuje docentka Jarošová 
a dodává: „Jedním z výstupů bude rovněž nová spolupráce v rámci 
projektu Socrates/Erasmus, tím mám na mysli tří—šestiměsíční studij-
ní pobyty studentů oboru Porodní asistence v Belgii a již probíhající 
spolupráci v projektu Leonardo.“

Jakkoli témata zabývající se závěrečným účtováním každého 
člověka s životem nejsou tím nejpovzbudivějším, čím by se kaž-
dý z nás s radostí zaobíral, přece si není možné ošetřovatelství 
a medicínu obecně bez nich představit. Přednášky a diskuze, jež 
proběhly v tanatologické sekci (tanatologie — nauka o procesu 
umírání a smrti, pozn. autora), byly na vysoké úrovni. Naši a slo-
venští odborníci probírali otázky tanatologie a paliativní péče 
a sekce byla přístupná jen pro vybrané odborníky-praktiky, kteří 
se touto problematikou v ošetřovatelské praxi zabývají.

„Závěrem bych chtěla zdůraznit, že stěžejním tématem sekce 
vzdělávání v ošetřovatelství bylo mentorství, výměna zkušeností v této 
oblasti a možnosti rozvoje a aplikace mentorství v našich podmín-
kách. Co se týká sekce klinického ošetřovatelství, pak stěžejním 
tématem byla problematika výživy pacientů a problematika hojení 
ran,“ uzavírá bohatý program sympozia doc. Jarošová.

Nám zbývá dodat, že ze sympozia byl vydán sborník příspěvků 
v elektronické podobě, který je dostupný i na webu: http:/www.
osu.cz/fzs/dokumenty/Sbornik-5.4.2006.doc. 

Vybrané příspěvky byly zadány k odborné recenzi a budou 
publikovány ve vědeckém sborníku Trendy v ošetřovatelství IV 
— Trends in nursing IV. ŠTĚPÁN NEUWIRTH 

 TISKOVÝ TAJEMNÍK ZSF OU 

Velmi úspěšné sympozium ošetřovatelství
Účast devíti zemí potvrdila renomé univerzity i fakulty

PROF. LINA KASHYAP FOTO: J. GOJOVÁ
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Ty jó, to je asi pátá jeptiška. 
A ta cigánka věští z ruky. Po-
móc, duchové! A kdo se to 
potápí ve fontánce? My snad 
máme z toho vedra halucinace. 
Ne, je 26. 4. 2006 13.45 a prá-
vě se nacházíme v Husově 
sadě, kde začíná Majáles OU. 
Ze všech stran na nás útočí 
objektivy fotoaparátů a kamer, 
podivínské bytosti poskytují roz-
hovory. A co se to děje, proč 
najednou takové pozdvižení? 
Aha, přichází král a musíme 
mu provolat slávu. Poté se už 
za něj řadíme a vydáváme se 
na Slezskoostravský hrad. Proč nám jdou 
všichni z cesty? „Svítí slunce nad hlavou, 
šineme se Ostravou. Všichni úsměv na tvá-
ři, majáles nás rozzáří.“ Že by snad věřili 
na nadpřirozené bytosti? Jako malý kluči-
na, který zapomněl na celý svět a tančil 
s námi uprostřed Masarykova náměstí ko-
lem vyhrávajícího auta rádia Hey? Jenom 
dědeček, který si klučinu vyzvedával téměř 
na hlavní scéně, naše nadšení nesdílel. 

Na Hradě nás přivítal moderátor Jíra 
Šiftař a nejzajímavější a nejzábavnější 
masky byly odměněny. Všichni jsme si od-
dechli, že nám potápěčku neodnesla řeka 
Ostravice, jinak bychom přišli o královnu 
Majálesu Markétu Jandovou. Ta převza-
la štafetu po rektoru Vladimíru Baarovi 
a přečetla své poselství na další rok: „Rok 

Majáles Ostravské univerzity

Majáles z jiného pohledu
Tak máme za sebou Majáles studentů 

Ostravské univerzity. O průběhu, o tom, 
jestli byl úspěšný nebo ne, si můžete 
přečíst v jiném článku, zde vám zkusím 
nastínit, co znamená takový Majáles zor-
ganizovat, proč vypadá tak, jak vypadá, 
přidat vize do budoucna a také něco málo 
o „konkurenci“ na VŠB. 

Majáles aneb výrobní postup
Kdo Majáles OU pořádá? Stavovská 

unie studentů OU (SUS). Nezisková orga-

nizace skládající se ze studentů-nadšenců, 
kteří se chtějí něco naučit, neváhají oběto-
vat svůj volný čas, dělat něco pro ostatní. 
A to vše bez nároku na odměnu. Ale tře-
ba nějaká časem bude.

Základem Majálesu jsou peníze. Ty se 
získávají od sponzorů — to je v současné 
době polovina rozpočtu. Sponzory oslovu-
jeme speciálním dopisem, nabízí se jim re-
klama, nebo se apeluje na loajalitu, patri-
otismus. Hlavní sponzor je pivovar, jelikož 
krom reklamy prodává na Majálesu své 
produkty. Další možný finanční příspěvek 

umožňují různé granty. Pro letošní Majáles 
jsme zajistili grant Statutárního města Os-
travy ve výši 50 000 Kč. Nezanedbatelnou 
položkou jsou v rozpočtu také částky za 
povolení k prodeji na akci. A samozřejmě 
na Majáles přispívá také Ostravská univer-
zita, a to nezanedbatelnou částkou (čtvrti-
na rozpočtu). 

Toto vše zabírá nejvíce času, oběhat 
možné sponzory, když vás vyhodí, vlézt ok-
nem, když podruhé, tak komínem. Žádná 
příjemná činnost. Vybojovat si co nejlepší 
podmínky s pivovarem (kolik se musí vy-

se sešel s rokem, jdeme stejným krokem. 
Opět v dobré náladě, scházíme se na 
Hradě. Zvolili jste si krále, nyní tančete 
a bavte se dále.“ Všichni jsem její výzvu 
s radostí splnili a rozjeli jsme majáles na 
plné obrátky. K tomu nám až do ranních 
hodin hrály kapely Downbelow, Hoo Hoo 
Coctail, Gentlemans club, Robson, Kuličky 
štěstí, Sopoty, SouthPaw, -123 minut. 

Velký ohlas letos sklidila třetí scéna 
v klubu Lennon, kde se předvedly stu-
dentské kapely Mezi námi, Market gar-
den, Nekuř toho tygra, Interwal, KOX, 
Autopilot, Ptačoroko. K jejich vystoupení 
musíme podotknout, že ke svému účinko-
vání přistupovaly zodpovědněji než někteří 
profesionálové. Všem příznivcům pro velký 
úspěch slibujeme, že tato scéna bude za-

chována minimálně i příští rok, 
nebo� počet studentských kapel 
ochotných vystupovat předčil 
naše očekávání.

Divadelní scéna byla letos 
slabší, příští rok plánujeme její 
rozšíření a přemístění do býva-
lého divadla Aréna, nebo� diva-
delní soubor Delirium se před-
vedl na jevišti Divadla loutek, 
což se všem zúčastněným velmi 
zamlouvalo.

Na závěr bychom chtěli po-
děkovat všem organizátorům, 
kteří se nenechali odradit ani 
poté, co ochota, pochopení 

a uznání z řad studentů selhaly, aneb dě-
kujeme všem, kteří podpořili Majáles kou-
pí Moravskoslezského deníku a ještě se 
u toho zvládli usmívat. 

HUBKA ŘEPKA

Stavovská unie studentů OU děkuje všem 
sponzorům: vedení Ostravské univerzity, 
Statutárnímu městu Ostrava, pivovaru 
Radegast, rádiu Hey. Dále Dream board 
shop, GTS International, JOB Centrum, 
Data Elpocom, Mach Chemikálie, Despe-
rado, Marley, Lennon, Mammut, Kanzel-
sberger, Grafton, Pepino, Nokia, posilov-
na Relax, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo 
Aréna, Národní divadlo moravskoslezské, 
cukrárna Talaška, Rengl, Moravskoslezský 
deník.



točit hektolitrů piva, co vše musíme splnit 
…). 

Po zajištění finančního krytí nastupu-
je fáze vyjednávání s dodavateli techniky, 
zvuku, s kapelami … Je třeba zařídit pro-
nájem, dohodnout se na sankcích za po-
škození majetku, doložit smlouvu s bezpeč-
nostní agenturou, s hasičskou službou, se 
záchranáři. Samozřejmostí je povolení měs-
ta, policie a dalších orgánů. Také je třeba 
oznámit hudební produkci Ochrannému 
svazu autorů (OSA). Pro průvod masek je 
třeba zařídit zvláštní povolení, oznámení 
na policii. Vypůjčit masky, udělat kampaň 
a� lidi přijdou, a objednat dobré počasí.

Jaký byl rozdíl v organizaci Majálesu 
2005 a 2006? SUS dělá v současném slo-
žení druhý Majáles. Povedlo se navýšit roz-
počet o cca 100%, vylepšit a zjednodušit 
organizaci, zkvalitnit propagaci. Poprvé se 
zavedla samostatná webová stránka čistě 
pro Majáles (www.majales.osu.cz). Studen-
ti byli informováni pomocí studentských 
emailů, byly rozeslány zvláštní pozvánky. 
Celkově se tedy kvalita zvedla. 

Majáles — vize
Jaké má SUS vize do budoucna? Pře-

devším bychom rádi kladli větší důraz na 
studentskou tvorbu — na divadelní předsta-
vení, rozšíření scény studentských kapel, 
na prezentování výtvarné tvorby studentů 
OU. V tom je náš velký potenciál a snad 
se nám to podaří již na příštím Majále-
su uskutečnit. Máme také v plánu umístit 
druhou scénu ven a opět rozšířit počet 
scén, aby byla větší možnost výběru. A sa-
mozřejmě chceme přivést na Majáles kva-
litní kapely.

Majáles OU kontra VŠB
Jak na fóru Majálesu, tak i mezi 

studenty slyšíme připomínky, proč 
není náš Majáles jako na VŠB. 
SUS VŠB je organizace s dlou-
hou tradicí, vedená profesionálně, 
o práci v ní se studenti „rvou“. 
Mají skvělé zázemí (vlastní kance-
lář, vybavení, stipendia), značnou 
finanční podporu ze strany školy. 
Majáles pořádají na kolejích, tím 
mají zajištěnu účast mnoha lidí 
— velká část rozpočtu je generová-
na ze zisku z prodaného piva. Je 

podstatný rozdíl, jestli přijde na akci 3000 
nebo 10 000 lidí. Ovšem také filozofie Ma-
jálesu na VŠB je trochu jiná. Je to mega-
akce s jednou hudební scénou, kde hrají 
převážně populárnější kapely, před pódiem 
se mačkáte … My se snažíme nabídnout 
pohodovou alternativu, kde si poslechne-
te méně známé, ale také kvalitní kapely. 
A hlavně si vyberete hudební styl, co vám 
sedí. Neříkám, že přístup VŠB je špat-
ný, to ne, jen bych řekl, že koresponduje 
s technickým zaměřením školy. A podle 
mě je i dobře, že máme dva Majálesy, že 
mají lidé na výběr. 

Majáles — co pro něj můžete 
udělat vy

SUS OU hledá nové členy, kteří mají 
zájem se naučit něco nového, poznat nové 
lidi, nasbírat zážitky. Hledáme aktivní stu-
denty, kteří nám chtějí pomoci. Je nás 
totiž málo … 

Kontakt: sus@osu.cz, www.sus.osu.cz
 ZA SUS OU ONDŘEJ HAŠKA

Majáles — co přináší univerzitě?
Ostravská univerzita přispívá finančně 

na Majáles, možná si říkáte, proč to dělá? 
Není to vyhazování peněz? K tomu mohu 
jednoznačně říci, že není. 

Majáles je akce pro studenty OU, je 
to malá odměna, možnost odreagování, 
oproštění se od myšlenek na učení alespoň 
na chvíli, prostě je to přidaná hodnota 
k výuce. Také, a to je podle mne dost 
důležité, zvyšuje studentovu identifikaci se 
školou. Je to přece „náš“ Majáles. 

Pro univerzitu je také důležité se pre-
zentovat navenek, v regionu. Připomenout 
se, že existujeme. A Majáles to bezezbytku 
naplňuje. Současný Majáles byl prezento-
ván snad v každém denním tištěném peri-
odiku, v televizi a na internetu. 

Na co bych také nezapomínal, jsou 
uchazeči o studium. Právě univerzitní akce 
mohou takového studenta zviklat, aby se 
rozhodl pro studium na OU. Prostě dotvá-
ří image školy. A v současné době myslím 
velmi pozitivně.

ONDŘEJ HAŠKA

CO NOVÉHO NA
FILOZOFICKÉ FAKULTĚ
v měsíci dubnu 2006?
—  Na přelomu března/dubna vyšlo 3. číslo fran-

couzského studentského časopisu OSTRA-
VAGANCE. 

—  Dne 4. dubna byla v galerii Na Půdě zaháje-
na výstava uměleckých fotografií prof. Zdeň-
ka Stuchlíka, děkana Filozoficko-přírodově-
decké fakulty SU v Opavě — Metamorfózy II.

—  Dne 5. dubna se v rámci cyklu Setkání s osob-
ností konala přednáška sídelního biskupa 
ostravsko-opavského Mons. Františka Lob-
kowicze na téma Předvelikonoční zastavení.

—  Dne 6. dubna se na katedře slavistiky konalo 
setkání se studenty Nižegorodské státní univer-
zity, spojené s krátkým kulturním programem.

—  Dne 12. dubna se v pobočce Jazykovědného 
sdružení AV konala přednáška PhDr. Olgy 
Škvareninové, Ph.D., (katedra žurnalistiky 
FF UK v Bratislavě) na téma Komunikácia 
s médiami a v médiach.

—  Dne 12. dubna se v pobočce Kruhu mo-
derních filologů AV konala přednáška prof. 
PhDr. Lubomíra Bartoše, CSc., na téma 
Obecné problémy americké španělštiny.

—  Dne 12. dubna navštívil katedru germanisti-
ky velvyslanec Spolkové republiky Německo 
pan Helmut Elfenkämper. Pronesl přednášku 
na téma Vícejazyčnost v Evropě a vytvoření 
společného evropského povědomí. Následu-
jící německy vedená diskuse byla zaměřena 
zejména na postavení němčiny v současné 
Evropě a otevření trhu práce v rámci EU 
pro absolventy VŠ z České republiky.

—  Ve dnech 18.—27. 4. se na katedře germanisti-
ky konal blokový seminář vedený Dr. Anette 
Winter-Tarwainen z finského Jyväskylä o vý-
voji Spolkové republiky Německo po 2. svě-
tové válce, spojený s promítáním dobových 
dokumentárních filmů. 

—  Dne 19. dubna se na katedře historie konala 
přednáška doc. PhDr. Bohumíra Smutného, 
CSc., (Moravský zemský ústav, Brno) na 
téma J. L. Harbuval de Chamaré a H. C. 
Blümegen — osobnosti českých zemí 18. stol.

—  Dne 22. dubna uspořádala sekce rusistiky 
katedry slavistiky významnou akci k 15. 
výročí založení FF - Setkání s absolventy 
oboru ruský jazyk. Součástí této akce byla 
i výstavka publikací členů oddělení.

—  Ve třetím dubnovém týdnu byl hostem kated-
ry psychologie děkan Fakulty sociální práce 
Odborné vysoké školy pro sociální záležitosti 
v Coburgu, prof. Dr. Andreas Aue. Dne 24. 4.
pronesl pro studenty a učitele katedry před-
nášku Nové vzdělávací systémy v oboru so-
ciální práce v SRN.

—  Dne 26. dubna schválila Akreditační komise 
Filozofické fakultě OU čtyři nové obory, dva 
dvouoborové a dva jednooborové! Děkujeme 
všem, kdo se na zpracování spisů podíleli!

—  Dne 27. dubna se v rámci cyklu Setkání 
s osobností konala přednáška české doku-
mentaristky doc. Olgy Sommerové na téma 
Má feminismus smysl? Po přednášce byl 
v předpremiéře promítnut autorčin film Lás-
ka včera, dnes a zítra.

EVA MRHAČOVÁ



Studenti a pedagogové pěveckého oddělení Institutu pro umělecká studia OU zazna-
menali nebývalý úspěch na svých koncertech „Mozart“, které předvedli nadšenému pu-
bliku v Kateřinicích u Příbora, Stonavě, Opavě a samozřejmě i v Ostravě. O premiéře 
tohoto koncertu jsme informovali již v únoru. Připomeňme však, že slavnostní vystou-

pení pěveckého oddělení bylo věno-
váno 250. výročí narození Wolfganga 
Amadea Mozarta a zazněly na něm 
vybrané árie z oper, písně a koncert-
ní árie tohoto autora. Pedagogové 
pěveckého oddělení doc. Drahomíra 
Míčková, Mgr. Klemens Slowioczek 
a Mgr. Barbora Baranová společně 
se svými studenty a absolventy po-
jali celý koncert v dobové atmosféře 
a dané operní výstupy ztvárnili herec-
ky ve stylových kostýmech. 

7. dubna 2006 na opětovné pozvání starosty obce Kateřinice pana Ladislava Londina 
předvedli svůj koncert v kulturním sále ve spolupráci s mateřskou školou, která se po-
starala o nádhernou prodejní výstavku dětských prací s velikonoční tematikou. Přestože 
byl celý program sestaven pouze z operních výstupů (na rozdíl od předchozích let), byl 
obecenstvem, jehož počet se každým rokem zvětšu-
je, přijat velmi příznivě a studenti dostali pozvání 
na letní vystoupení. 

23. dubna 2006 se uskutečnil další koncert na 
pozvání starosty obce Stonava a senátora Ondřeje 
Febera u příležitosti 10. výročí vzniku Senátu Par-
lamentu ČR. Konal se v krásném místním katolic-
kém kostele sv. Máří Magdalény, který byl zaplněn 
do posledního místa. Účinkující se setkali s nebý-
valými ovacemi (potlesk vstoje), ale také byli velmi 
potěšeni, když se publikum nespokojilo jen s potles-
kem, ale vyjádřilo své emoce také osobním podě-
kováním! Lidé byli mile překvapeni, kolik mladých 
lidí se v dnešní době věnuje sólovému koncertnímu 

a opernímu 
zpěvu (větši-
na studentů 
původně vy-
studovala na-
prosto odlišný 
obor — mezi posluchači pěveckého oddělení IpUS 
jsou lingvisté, ekonomové, výtvarníci, matematici, 
ale i absolventi učebních oborů jako instalatér, sto-
lař, truhlář apod.)

Na základě úspěchu ve Stonavě byli účinkující 
pozváni k vystoupení v Senátu Parlamentu ČR ve 
Valdštejnském paláci v Praze.

24. dubna 2006 byl proveden stejný program 
v kulturním domě Na Rybníčku v Opavě, tentokrát 
však v podobě výchovného koncertu určeného pro 
přibližně 300 žáků Střední integrované školy v Opa-
vě. K velkému překvapení účinkujících se setkal 
s příznivou reakcí mladých lidí, kteří nejsou zvyklí 
na tento žánr.

25. dubna 2006 představili „Mozartovští pěvci“ svůj repertoár na Slezské radnici 
v Ostravě. Mezi diváky usedli také významní hosté — vedení Slezské radnice v čele 
se starostou Miroslavem Vojkovským, zmocněnec vlády pro řešení problémů spojených 
s revitalizací Moravskoslezského kraje doc. Ing. Petr Wolf, CSc., a mnoho dalších. Toto 
vystoupení bylo uspořádáno v rámci pravidelných koncertů Městského obvodu Slezská 
Ostrava pod záštitou starosty a za podpory grantu města Ostravy a stejně jako výše 
zmíněné koncerty měl i tento příjemnou atmosféru s velkým ohlasem publika.

 KATEŘINA ŠVORCOVÁ

„MOZART“ Fotoreportáž z akcí
pořádaných na FF OU

v měsíci dubnu

Z VERNISÁŽE FOTOGRAFIÍ PROF. STUCHLÍKA — 
METAMORFÓZY II

STUDENTI PŘIŠLI NA VERNISÁŽ V HOJNÉM PO-
ČTU.

PO PŘEDNÁŠCE PŘI PŘÁTELSKÉM SETKÁNÍ NA 
DĚKANÁTĚ. PAN BISKUP PŘISLÍBIL, ŽE I V NÁ-
SLEDUJÍCÍCH LETECH NAVŠTÍVÍ FF PŘED VELI-
KONOCEMI.

POČÁTKEM DUBNA SE NA KATEDŘE GERMANISTIKY 
SETKALY DVĚ OSOBNOSTI SVĚTOVÉHO VÝZNAMU:
SPISOVATEL OTA FILIP (AUTORSKÉ ČTENÍ Z 
DOSUD NEZVEŘEJNĚNÉHO ROMÁNU) A AMERICKÝ 
GERMANISTA PROF. PETER DEMETZ (BLOKOVÝ 
SEMINÁŘ O NĚMECKÉ LITERÁRNÍ AVANTGARDĚ)

D. MÍČKOVÁ A K. SLOWIOCZEK



Zní to neuvěřitelně, ale v květnu letoš-
ního roku se doc. RNDr. Radim Prokop, 
CSc., dožívá osmdesátky. Radim Prokop 
se narodil v Brušperku 12. května 1926. 
Po absolvování základní školy a gymná-
zia studoval na Přírodovědecké fakultě 
UP v Olomouci učitelský obor zeměpis 
a dějepis, který ukončil v roce 1951. První 
roky učitelské práce strávil na základních 
a středních školách. V roce 1954 nastoupil 
na Vyšší pedagogickou školu v Opavě. Po 
vzniku Pedagogického institutu v Ostravě 
pracoval na katedře přírodních věd jako 
odborný asistent. Po vzniku společné ka-
tedry dějepisu a zeměpisu v roce 1961 zde 
vykonával funkci tajemníka katedry a sou-
časně vedl oddělení zeměpisu.

V roce 1964 byla v Ostravě založena 
samostatná Pedagogická fakulta s katedrou 
zeměpisu, v jejímž čele stál jubilant až do 
roku 1971. Nástup normalizačního období 
znamenal pro Radima Prokopa na dlou-
hých 19 let zákaz působení na vysokých 
školách. 10 let měl úplný zákaz publiko-
vání, dalších 10 let omezenou publikační 
činnost. Některé jeho publikace a studie 
vyšly pouze anonymně. Pracoval postupně 
na gymnáziu a střední ekonomické škole 
v Českém Těšíně a na gymnáziích v Ha-
vířově a Frýdku-Místku. V roce 1987 pře-
šel do Výzkumného ústavu rozvoje oblastí 
a měst v Ostravě, který v roce 1967 sám 
pomáhal zakládat. Teprve v roce 1990 se 
vrací na Pedagogickou fakultu v Ostravě 
a její katedru geografie.

Jubilant získal v roce 1968 na Příro-
dovědecké fakultě UK v Praze doktorát 
přírodních věd a ve stejném roce na Příro-
dovědecké fakultě UK v Bratislavě vědec-
kou hodnost kandidáta geografických věd 
v oboru socioekonomické geografie. Nutno 
dodat, že byl vůbec prvním českým vědec-
kým aspirantem v oboru geografie na Slo-
vensku. V roce 1970 se úspěšně habilitoval 
na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, ale 
jeho jmenování bylo z politických důvodů 
uskutečněno až v roce 1990, tedy po 20 
letech. V současné době jubilant pracuje 
ve Slezském ústavu SZM v Opavě.

Odborné zaměření Radima Prokopa je 
velmi široké a dané i jeho druhou aproba-
cí — historií. Těžiště jeho práce je v sídelní 
geografii a demografii, věnuje se otázkám 
urbanizace a industrializace starých prů-
myslových oblastí, problémům regionaliza-
ce. V poslední době stále více inklinuje ke 
geopolitické a národnostní problematice. 
Jeho dosavadní celoživotní práce přinesla 
úctyhodné výsledky. Jejich podrobné zhod-
nocení jsem přinesl ve Sborníku Přírodo-
vědecké fakulty OU č. 4/1996 u příležitosti 
Radimových sedmdesátin. Výčet, i když 

není úplný, je 
úctyhodný. Po-
dílel se na řeše-
ní 5 grantových 
projektů GA 
ČR, z toho ve 
třech jako řeši-
tel. Evidujeme 
31 výzkumných 
zpráv a posud-
ků, po roce 
1990 se zúčast-
nil ještě aktiv-
ně 16 konferencí. Je autorem 47 mono-
grafií a knižních publikací, spoluautorem 
12 svazků Biografického slovníku Slezska 
a severní Moravy. Články a studie v od-
borných časopisech a sbornících dosáhly 
neuvěřitelného počtu — 125.

Jubilant je členem redakčních rad tří 
časopisů, je veřejně činný v celé řadě ko-
misí, spolků či společností, je spoluzaklada-
telem vysokého pedagogického školství na 
Ostravsku, nositelem řady cen a pamětních 
medailí. Jako občan havířovský je autorem 
reprezentativní publikace k 50. výročí to-
hoto města „Havířov 1955—2005“. Za svou 
občanskou angažovanost byl oceněn titu-
lem „Čestný občan města Havířova“.

Radim Prokop byl prvním z ostrav-
ských geografů, s nímž jsem se seznámil 
již jako student. Bylo jeho zásluhou, že 
jsem po studiích v Praze přišel do Ostra-
vy, do Výzkumného ústavu rozvoje oblastí 
a měst, který pomáhal zakládat. Byl mým 
prvním oponentem a členem komise pro 
státní rigorózní zkoušku. Byl jsem s ním 
v pravidelném styku i v dlouhém, téměř 
dvacetiletém období ústrků. Jeho odborné 
zájmy i styl práce mě nesporně ovlivnily. 
A jsem hrdý na to, že v současnosti spo-
lu pracujeme na řešení dalšího grantového 
projektu GA ČR, Radim jako řešitel a já 
jako jeden ze spoluřešitelů. Je to spoluprá-
ce plodná a hlavně lidsky příjemná.

Milý Radime, do dalších let Ti pře-
ji pevné zdraví, rodinnou pohodu a ještě 
mnoho sil a elánu v tvůrčí práci. A čím Ti 
připíjím? Přece kvalitní „Prokopovou slivo-
vicí“. Tedy ještě jednou „na zdraví“!

PETR ŠINDLER

Radim Prokop osmdesátiletý

Komorní koncert Wroclaw a Ostrava
Mladí interpreti Akademie Muzyczne ve Wroclawi a Institutu pro umělecká studia 

Ostravské univerzity se představili 11. a 19. dubna 2006 v celovečerních koncertech 
před početným publikem v obou městech,

Dramaturgicky bohatý program (Smetana, Franck, Bartók, Ravel, Martinů) proká-
zal nevšední úroveň sólistů obou škol. Na základě úspěchu těchto vystoupení nabídla 
Akademie Muzyczna ve Wroclawi další vzájemnou spolupráci — výměnné koncerty 
studentů a učitelů a v rámci Sokrata oboustranné stáže. Wroclawská Akademia Mu-
zyczna je prestižní vysoká umělecká škola v Polsku s širokými a mnohostrannými 
kontakty v Evropě. PROF. RUDOLF BERNATÍK

PŘED PŘEDNÁŠKOU JEHO EXCELENCE PANA HEL-
MUTA ELFENKÄMPERA PROBĚHLA KRÁTKÁ BESEDA 
SE ČLENY KATEDRY GERMANISTIKY. 

PAN VELVYSLANEC PŘISLÍBIL, ŽE JEHO NÁVŠTĚVA 
OSTRAVSKÉ GERMANISTIKY URČITĚ NEBYLA PO-
SLEDNÍ…

O PŘEDNÁŠKU OLGY SOMMEROVÉ MĚLI STUDEN-
TI OBROVSKÝ ZÁJEM, VOLNÉ NEZŮSTALO JEDINÉ 
MÍSTO K SEZENÍ ANI K STÁNÍ.

EVA MRHAČOVÁ



Pozoruhodné práce studentů
Zdravotně sociální fakulty

Vychovávat specialisty, kteří budou schopni dále posouvat mož-
nosti našeho zdravotnictví a sociální péče, to je cíl Zdravotně 
sociální fakulty Ostravské univerzity. Pod vedením pedagogů, kteří 
jsou renomovanými odborníky v té či oné oblasti, jsou studenti 
motivováni už v průběhu studia k vědeckým pracím, jejichž úro-
veň mnohdy mile překvapí nejen jejich učitele, ale i odbornou 
veřejnost. Proto není divu, že při prezentaci těchto prací — a� už 
na studentské vědecké konferenci v Ostravě, v Olomouci, v Čes-
kých Budějovicích, či v průběhu sympozia radiologických asistentů 
v Rožnově pod Radhoštěm (vše v roce 2005) — se autorům do-
stalo veřejného uznání.

Tak například Romana Lehrausová, která studuje na Ústavu 
zobrazovacích metod, sledovala biologické účinky ultrazvuku v po-
rodnictví. Výsledky svého zkoumání shrnula takto: „Mechanické, 
tepelné a chemické účinky ultrazvukového vlnění mohou mít za 
určitých podmínek negativní vliv na živou tkáň vyšetřovaného paci-
enta. Vibrace a mikrocirkulace mohou vyvolávat porušení buněčných 
membrán, kdežto při dalším mechanickém účinku, jímž je kavitace 
— tedy děj, při němž vznikají v prozvučeném prostředí mikrobubliny 
plynu — je možno hovořit o významné agresivitě vůči prostředí, v ně-
mž vzniká, což je tedy velmi nebezpečný efekt.“

Při ultrazvukovém vyšetření vzniká při dlouhodobém vystavení 
tkání ultrazvukovému vlnění tepelný efekt. „Nadměrným zahřátím 
tkání může dojít k přerušení buněčných pochodů a struktur zejména 
ve vyvíjející se tkáni plodu,“ zdůrazňuje ve své práci studentka 
Lehrausová a dodává: „Při prenatálním vyšetření pro embryonální 
tkáň vzniká biologický účinek již při 39,5 °C a všeobecná riziková 
oblast pro tkáně vzniká nad 41 °C.“

Při jakékoli lidské činnosti není možné vyloučit pochybení, 
což platí i v případě ultrazvukového vyšetření, třebaže vyšetřující 
je povinen dodržovat předpisy platné pro ultrazvukové přístroje. 
„Platí to nejen v případě vyšetřování budoucích matek, ale i dalších 
pacientů,“ zdůrazňuje Romana Lehrausová. „Zvláště při prenatál-
ním vyšetření se doporučuje nevykonávat rutinní vyšetření v prvním 
trimestru těhotenství, rovněž používat co nejnižší akustický výkon 

přístroje, dále vyloučit ze zorného pole rozhraní měkká část/kost 
a nepoužívat kontrastní látku. Obecně lze doporučit u všech ul-
trazvukovýc vyšetření, aby doba nebyla delší a intenzita ultrazvuku 
vyšší, než je nevyhnutelně nutné k získání potřebné informace,“ 
uzavírá Lehrausová. 

Počítačová tomografie (CT) je dnes už běžnou vyšetřovací 
metodou, s jejíž pomocí dokáží lékaři stanovit přesnou diagnózu 
nemoci v kterékoliv části lidského těla. Student Milan Tkáč se 
však zaměřil na netradiční možnosti CT, aby zjistil, kde všude 
může tato technika být užitečná. 

„Počítačový tomograf je možno s úspěchem využít v oblas-
ti výzkumu a rekonstrukce geologických materiálů, a to s velmi 
vysokým efektem. CT využívají také ateliéry pro výrobu houslí, 
kdy je pomocí počítačové tomografie naprosto přesně analyzována 
představa tvůrce o vnitřní stavbě nástroje, umístění žeber, tlouš�ce 
a stupňování nebo přesné velikosti každého dílu nástroje. Efektu 
přesného CT vyšetření dnes už využívají rovněž veterináři, a to 
i při stanovení diagnózy u malých i velkých zvířat. Výjimkou není 
třeba ani vyšetření koně, kdy pod kontrolou CT je prováděna také 
punkce.

Šetrnost počítačové tomografie oceňují v poslední době také 
archeologové; tato metoda umožňuje zkoumat velice staré archeolo-
gické nálezy (mumie atd.) a mohou získat trojrozměrný obraz v ja-
kékoli rovině, aniž by došlo k mechanickému poškození unikátního 
nálezu. Díky vlastnostem počítačové tomografie je možno získávat 
data pro dosud nejvěrnější rekonstrukce, což lze dokázat například 
na skutečnosti, že díky údajům získaných CT byl vytvořen model 
lebky faraóna Tutanchamóna,“ uzavírá Milan Tkáč.

Oba studenti se rozhodli zaměřit své vědecké bádání do ob-
lastí, kterým se z tohoto pohledu před nimi zatím nikdo nevě-
noval. „Samozřejmě, že jsme se snažili získat jistotu, že naše práce 
budou originální, ve všech dostupných informačních zdrojích včetně 
internetu. Nikde jsme na podobné práce nenarazili,“ uzavírají oba 
autoři výše prezentovaných prací.

ŠTĚPÁN NEUWIRTH

Laboratorní část Ústavu patologické anatomie ZSF OU se 
podílí na praktické výuce studentů oboru Zdravotnické vyšetřovací 
metody. 

Cytobioptická laboratoř, jako zdravotnická součást Fakultní ne-
mocnice s poliklinikou Ostrava (FNsP), zajiš�uje zpracování bi-
optického, nekroptického a cytologického materiálu, který také 
slouží pro výukové účely, zvláště pro zvládnutí praktické výuky 
spojené se získáváním laboratorních dovedností a metodiky, jež 
v rámci histopatologie zajiš�ují kvalitu diagnostiky pro zdravotnic-
ké účely. 

Do funkce vedoucí cytobioptické laboratoře byla jmenována 
ředitelem FNsP MUDr. Svatoplukem Němečkem, M.B.A., dne 3. 
dubna 2006 Bc. Jana Váňová, absolventka ZSF OU. Jmenovací 
dekret předala náměstkyně ředitele pro ošetřovatelství Bc. Mária 
Dobešová. Po slavnostním aktu, který proběhl v Ústavu patologic-
ké anatomie ZSF OU, se ke krátkému posezení sešli pracovníci 
ústavu i laboratoře, aby při této příležitosti vzpomněli na začátky 
realizace laboratorního provozu v roce 1993. Třebaže zhodnotili 
uplynulou dobu jako velmi náročnou, jejich pohled do budoucna 
byl vesměs optimistický. 

Ústav patologické anatomie se postupně stává doškolovacím 
centrem pro postgraduální vzdělávání v oboru gynekologické cy-

tologie a rozsah spolupráce s FNsP zaručuje taktéž kvalitu výuky 
studentů v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání.

- NEŠ -

ZLEVA: BC. JANA VÁŇOVÁ, BC. MÁRIA DOBEŠOVÁ, MUDR. MÁRIA RYDLO-
VÁ, DOC. MUDR. JAROSLAV HORÁČEK, CSC.

Absolventka ZSF OU vede významné pracoviště



projevila rovněž schopnost studentů reagovat na otázky směřující k ob-
jasnění problémů souvisejících s tématy jejich prací. Některá témata se 
stala námětem pro práce diplomové,“ podtrhl doc. Horáček.

Na závěr konference bylo vybráno 9 prací, které získaly jako 
ocenění děkana ZSF diplom a finanční ohodnocení. „V sekci ošetřo-
vatelství to byly 2 příspěvky. Pohled na stáří autorek Kateřiny Kuskové 
a Andrey Odlerové. V této sekci obdrželi zvláštní ocenění děkana za 
výbornou práci také Radim Pektor za téma Reakce organizmu na 
nerovnoměrnou tepelnou zátěž a práce Zuzany Pavlíkové s názvem 
Výsledky hodnocení fyzické zátěže zdatnosti mladých hokejistů ve věku 
15 až 19 let.

Také v sekci Sociální a veřejné zdraví byly oceněny dva příspěvky. 
Bc. Zuzana Pastrňáková a Bc. Marcela Sikorová se zabývaly téma-
tem Porovnání vybraných charakteristik u nemocných s karpálním 
tunelem profesionální a neprofesionální etiologie, kdežto Marie Bed-
nárková zaujala prací Historie sociálního plánování v Ostravě.

Hodnotitelé v sekci Rehabilitace a Zdravotnický záchranář měli 
velice těžkou úlohu, protože všechny prezentace byly na velmi vy-
soké úrovni a výborné kvality,“ uvedl doc. Horáček. „Nakonec za 
nejlepší práci označili přednášku Evy Vondrákové s názvem Trans-
femorální amputace. 

V sekci Laboratorní vyšetřovací metody získala ocenění za nej-
lepší práci Bc. Jana Váňová s přednáškou Diagnostika prekanceróz 
děložního čípku ve vztahu k HPV infekci. 

Bc. Romana Lehrausová a Markéta Zezulová excelovaly v sekci 
Zobrazovací metody prací Ostruha kosti patní — diagnostika a léč-
ba. Rovněž tak velice zaujala a cenu získala práce Skiagrafie dět-
ských pacientů na RDG pracovišti FNsP Ostrava autorů Miroslava 
Směšného a Dalibora Majola,“ s uspokojením uzavřel proděkan 
Horáček a dodal: „Nesmím zapomenout na poděkování pedagogům 
z Trnavské univerzity, kteří se rovněž podíleli na hodnocení studentů. 
Prokázali tak v praxi dobrou spolupráci mezi našimi univerzitami, 
která už trvá léta.“ ŠTĚPÁN NEUWIRTH

Zdravotně sociální fakulta uspořádala 27. 4. na počest 15. vý-
ročí vzniku Ostravské univerzity studentskou vědeckou konferenci.
„V historii naší fakulty je to již posedmé, kdy naši studenti prezentují 
své vědecké práce, jejichž úroveň je rok od roku vyšší,“ zdůraznil 
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., proděkan pro vědu a vý-
zkum. „Zájem o konferenci jak ze strany pedagogů, tak studentů 
předčil naše očekávání.“

Konference, kterou úvodním slovem zahájil děkan fakulty h.doc. 
MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., se zúčastnili nejen studenti ZSF OU, 
ale také hosté ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity 
a z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity.

„Z jižních Čech přijelo 12 hostů a z Trnavy 4, nejen studenti, ale 
i jejich pedagogové, což nás velmi potěšilo,“ uvedl doc. Horáček. 
„Na programu konference bylo celkem 38 vědeckých prací studentů, 
které byly předneseny v pěti odborných sekcích — ošetřovatelství, so-
ciální a veřejné zdraví, rehabilitace a záchranářství, laboratorní vyšet-
řovací metody a zobrazovací metody. Všechny práce byly zařazeny do 
sborníku, který má sto stran, je velmi dobře a na vysoké profesionální 
úrovni zpracován; díky ISBN registraci může být součástí univerzitních 
knihoven,“ doplnil doc. Horáček.

Vedení ZSF OU může být spokojeno s výsledky konference 
hned z několika důvodů. „V prvé řadě je to vysoká účast studentů 
i jejich pedagogů, navíc příspěvky čerpaly ze všech oborů, které fakul-
ta vyučuje, konference měla rovněž vysokou podporu vedení fakulty 
a pana děkana. Na vedení studentů se také významně podíleli lékaři 
a odborníci z Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě a je nutno 
zdůraznit, že studenti tuto pomoc náležitě zúročili. Rád všem odbor-
níkům touto cestou vyslovuji uznání a poděkování,“ řekl proděkan 
Horáček.

V každé sekci pracovala odborná komise, která posuzovala kva-
litu jednotlivých příspěvků. Všichni pedagogové se shodli na tom, 
že studenti mají v dostatečné míře přístup k odborné literatuře 
včetně zahraničních pramenů. „V řadě prací se projevila velice po-
zitivní zkušenost s multioborovou spoluprací. V následné diskusi se 

Studentská vědecká konference

Dne 23. 3. 2006 navštívila katedru speciální pedagogiky paní 
prof. Lina Kayshap z Indie, která v současné době hostuje na 
katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty .

Díky informaci Mgr. Lenky Krhutové a ochotě a vstřícnosti 
paní profesorky byla pro pedagogy a studenty speciální pedago-
giky, ale také pro zájemce z jiných oborů uspořádána přednáška 
na téma Politika a právo v oblasti integrace a inkluze lidí se zdra-
votním postižením.

Paní profesorka se již více než 20 let věnuje socializaci posti-
žených jedinců a snaží se o co nejširší přijetí postižených intaktní 
společností. Seznámila nás s experimenty, které prováděla se svý-
mi studenty s cílem odhalit, jak jsou žáci v běžné škole schopni 
a ochotni spolupracovat s dětmi s postižením. Prezentovala prů-

běh výzkumu a jeho výsledky, které studenty velmi zaujaly.
Na závěr přednášky se rozvinula široká diskuse týkající se 

nejen samotného výzkumu, ale také všeobecných otázek života 
zdravotně postižených jedinců v Indii.

Přednáška měla u studentů i učitelů značný ohlas zejména 
proto, že mohli částečně proniknout do problematiky péče o po-
stižené jedince ve zcela odlišných podmínkách, než jsou naše. 

Za celou katedru speciální pedagogiky bych chtěla paní pro-
fesorce ještě jednou poděkovat za milou atmosféru, kterou na 
přednášce vytvořila, a popřát jí, aby pobyt v ČR pro ni byl 
nejen profesním přínosem, ale také nezapomenutelným osobním 
zážitkem.

RENATA KOVÁŘOVÁ

Zahraniční host na katedře speciální pedagogiky

DOC. MUDR. JAROSLAV HORÁČEK PŘI PŘEDNÁŠCE



Snad mohu začít trochu osobně… 
Znám jubilanta od poloviny sedmde-
sátých let minulého století, kdy jsem 
nastoupil na podzim 1972 jako redaktor 
do hudební redakce ostravského rozhla-
su a začal spolupracovat s ostravskými 
představiteli hudební a hudebně publi-
cistické scény. Krátce nato také přišel 
na katedru hudební výchovy zdejší Pe-
dagogické fakulty dosud učitel jazyka 
českého a hudební výchovy z vítkovic-
kého gymnázia odborný asistent Jan 
Mazurek. Seznámil nás tehdy jeho šéf, 
vedoucí katedry doc. dr. Vladimír Gre-
gor, CSc. Do bližšího pracovního kon-
taktu jsme se dostali až po deseti letech 
při práci na publikaci Hudební kultura 
na Ostravsku po roce 1945, kterou jsme 
s Vladimírem Gregorem připravovali 
k tzv. Roku české hudby 1984 a kam 
Jan Mazurek napsal kapitolu o polské 
hudební kultuře. To já jsem už praco-
val v pražském hudebním nakladatelství 
Panton, ale bydlel stále v Ostravě, a tak 
jsem mj. úzce spolupracoval s ostrav-
skými hudebními publicisty na mnoha 
projektech, např. při ostravských mu-
zikologických konferencích Janáčkiana. 
Naše cesty se pak tehdy už s docentem 
Mazurkem opět sešly po dalších letech. 
Já se stal v roce 1993 vedoucím ka-
tedry hudební výchovy na Pedagogické 
fakultě olomoucké Univerzity Palacké-
ho a Jenda působil ve stejné funkci na 
fakultě v Ostravě po prof. dr. Lu�kovi 
Zenklovi, CSc. 

Při různých formách této spolupráce 
jsme se spřátelili i osobně, nebo� jsme 
měli dosti podobné zájmy (vedle hudby 
třeba také sport). Poznal jsem ho jako 
pracovitého, vtipného a přitom velmi 
čestného člověka, osobnost s velice ši-
rokým spektrem znalostí, které dovede 
bystře zužitkovávat při výuce, a když se 
k tomu přidaly ještě jeho pedagogické 
vlohy a lidský přístup, není divu, že se 
stal výborným a studenty velmi oblíbe-
ným vysokoškolským učitelem.

Ale te� konkrétně životopisně k ju-
bilantovi. Narodil se v ostravské před-
městské části ve Výškovicích dne 19. 
dubna 1941 a také tam začal chodit 
do národní školy. Pokračoval na ZŠ 
ve Staré Bělé a pak chodil na tehdejší 
jedenáctiletku v Ostravě — Vítkovicích, 
kde v roce 1958 maturoval. V letech 
1959—1964 studoval na filozofické fakul-
tě UP v Olomouci obory hudební vý-
chova a český jazyk. Po roční základní 

vojenské službě pak osm let vyučoval 
na ostravských středních školách; odbor-
ným asistentem na Pedagogické fakultě 
v Ostravě se stal v roce 1973. O dva 
roky později zde získal po rigorózním 
řízení titul PhDr., v roce 1982 pak na 
Karlově univerzitě v Praze titul kandidá-
ta pedagogických věd; dále následovala 
docentura a potom, co vstoupil v plat-
nost nový vysokoškolský zákon, se Jan 
Mazurek v roce 1994 znovu habilitoval. 
Před pěti lety jej prezident republiky 
jmenoval vysokoškolským profesorem. 

Badatelsky se profesor Mazurek věnu-
je problematice dějin české hudební vý-
chovy (napsal monografie Metoda Jaques 
— Dalcrozova a česká hudební výchova 
/Ostrava 1993/, Jan Pešat (1892—1974), 
Příspěvek k dějinám ostravské hudební 
výchovy 20. století /Ostrava 2002/, studie 
a články v časopisech Opus musicum, 
Hudební rozhledy, Hudební výchova 
a zvláště ve Sbornících prací Pedago-
gické fakulty), problematice dějin regi-
onální hudební kultury (do této oblasti 
zaměřil své monografie Oslavy jubilejní-
ho Smetanova roku 1924 na Ostravsku 
a ve Slezsku /Ostrava 2001/, Hudební 
život českých obyvatel Ostravy v obdo-
bí 1880—1918 /Ostrava 1999/, Hudební 
kultura na Ostravsku po r. 1945 /Ostra-
va 1984/.Autorsky se podílel na heslech 
v loni vydané Kulturní a historické ency-
klopedii Slezska a severovýchodní Mora-
vy) a věnuje se též problémům školské 
hudební recepce. Profesor Jan Mazurek 
je členem vědecké rady Ostravské uni-
verzity i VR Pedagogické fakulty OU. 
Od roku 1995 působí také v oborové 
radě doktorského studia Hudební te-
orie a pedagogika na KHV PdF OU 
v Ostravě (jako její předseda v období 
2001—2005). Jako školitel vychoval ně-
kolik absolventů s titulem PhD. a další 
dva jeho doktorandi v těchto týdnech 
právě končí své doktorské studium ob-
hajobou doktorských prací. 

Do dalších let přejme tomuto před-
nímu ostravskému hudebnímu pedago-
govi a hudebnímu popularizátoru dobré 
hudby — „bojovníkovi za lepší hudební 
výchovu“ — pevné zdraví a dostatek en-
tuziasmu, s jakým dosud pracoval na 
poli hudby a vysokoškolského vzdělává-
ní učitelů nejen na Ostravské univerzitě, 
ale i v celostátním měřítku.

KAREL STEINMETZ

Profesor Jan Mazurek
pětašedesátiletý

Z katedry hudební výchovy 
Pedagogické fakulty OU

— Katedra hudební výchovy PdF OU 
ve spolupráci s katedrou hudebního 
umění PF KU v Ružomberku uspořá-
dala v rámci mezinárodní spolupráce 
dne 28. 3. 2006 v zaplněném malém 
sále KHV komorní koncert. Představili 
se hosté z Ružomberku — dr. Jaroslava 
Šimerková (klavír) a dr. Miriam Žiarna 
(zpěv). Obě protagonistky koncertního 
odpoledne svým interpretačním uměním 
dokázaly prozářit jarní atmosféru. Klaví-
ristka Jaroslava Šimerková zaujala svým 
vyzrálým technickým a interpretačním 
pojetím skladeb Roberta Schumanna 
Waldszenen — Entrée, Jäger auf der 
Lauer, Einsame Blumen. Vrcholem kla-
vírní tvorby C. Debussyho je 24 prelu-
dií, z nichž zazněl v impresionistickém 
duchu Ohňostroj. Klavírní skladba byla 
naplněna smyslným zvukovým kouzlem 
a zvukomalbou. Brilantně provedena 
zazněla Brahmsova Variace na téma 
Paganini op. 35, č. I. Lahodný pěvecký 
hlas Miriam Žiarne zaujal svou vrouc-
ností ve výběru písní M. Schneidera-Tr-
navského z cyklu Zo srdca. V dodnes 
živé Händelově árii Galathei z opery 
Acis a Galathe interpretka prokázala 
smysl pro barokní sloh. Mozartova Ilie 
z opery Idomeneo a Dvořákova Rusal-
ka uzavřely koncertní odpoledne.. 

Interpretace vyvolala silné emoční 
zážitky a bouřlivý potlesk posluchačů. 
Lze si jen přát, aby se podobná setkání 
v rámci mezinárodní spolupráce peda-
gogů opakovala a oboustranně se napl-
ňovala uměleckou a vědeckou činností. 

MGA. INEZ KOZELSKÁ, PH.D. 

— Mezinárodní studentská odborná 
konference, které je vyhrazen jeden den 
měsíce dubna, se na katedře hudební 
výchovy PdF OU stala vyhledávanou 
tradicí. Letošní již XVI. ročník se usku-
tečnil 20. dubna, pozvání přijali studenti 
hudebněvýchovných a hudebněvědných 
kateder čtyř vysokých škol.

Příspěvky byly obsahově zaměřeny na 
hudební místopis Moravy a problema-
tiku artificiální a nonartificiální hudby. 
Prostor byl rovněž dán tématům diplo-
mových prací referujících. Vystoupení 
účastníků byla pro posluchače velmi 
podnětná a inspirující, diskusní bloky 
přinesly zajímavé názorové konfrontace.

K příjemné jednací atmosféře při-
spěla i bezchybná organizační stránka, 
kterou zajistili Mgr. Pavla Kubíčková 
a Mgr. Jaromír Zubíček.

ŠÁRKA ZEDNÍČKOVÁ



5. a 6. dubna proběhl v Praze V. ročník studentské literárněvědné konference na téma POE-
TIKA PROGRAMU — PROGRAM POETIKY, pořádaný Ústavem pro českou literaturu AV ČR 
a Pedagogickou fakultou UK.

Ve třech blocích (Od avantgardy k undergroundu, Průhledy do minulosti, Od lyrizované prózy 
k postmoderně) vystoupily na dvě desítky pregraduálních a postgraduálních posluchačů českých, 
slovenských, polských, německých a nizozemských vysokých škol a vědeckých ústavů. Atmosféra celé 
konference byla stejně tak dělná jako příjemná, získané zkušenosti a kontakty navázané v prostředí 
kvalitního diskusního fóra jsou nenahraditelné, takže se setkání může stát důležitým milníkem na 
další odborné cestě vystupujících studentů a naplnit tím hlavní cíl jeho organizátorů. 

Petr Mecner, student prvního ročníku magisterského studia českého jazyka a literatury FF OU, 
získal za svůj referát „Průniky v dílech autorů Skupiny 42 a Edice Půlnoc“ hlavní ocenění — Cenu 
Vladimíra Macury. Úspěch našeho studenta těší o to víc, že se cena spjatá s významným literárním 
vědcem a rodákem z Ostravy vrací „domů“. Blahopřejeme. MARTIN TOMÁŠEK 

Naši studenti se prosazují v konkurenci
ostatních vysokých škol

PETR MECNER NA DOMÁCÍ PŮDĚ

Předposlední dubnová sobota 22. 4. 2006 patřila ojedinělé-
mu srazu všech absolventů (magisterského i bakalářského studia), 
kteří odpromovali na OU v oboru ruský jazyk od počátku jejího 
založení, tedy od roku 1992. 

Formální část začala prohlídkou prostor katedry slavistiky, 
v nichž jsme získávali vědomosti, a mohli jsme si tak připome-
nout naše studentská léta. Součástí prohlídky byla také výstavka 
publikací z produkce oddělení rusistiky, a tak jsme se seznámili 
s nově vydanými slovníky, skripty a další odbornou literaturou. 
Oficiální část pak pokračovala ve velké posluchárně, kde jsme byli 
vřele a mile přivítáni docentkou Rudincovou a doktorkou Nedo-
movou — patronkami celé akce. Ty nás poté také seznámily se 
současným personálním složením oddělení rusistiky, jeho činností 
a nechyběly ani statistické údaje o počtu absolventů jednotlivých 
oborů a studijních programů. Na závěr této formální části byl 
pro nás připraven gramatický test a překladatelské cvičení, a tak 

jsme se skutečně vrátili zpět do našich studentských let. Některé 
„pikantní překladatelské oříšky“ jsme měli i po letech živě v pa-
měti. Ačkoliv šlo jen o recesi, která vznikla v průběhu dopoledne 
a na popud samotných absolventů, byl test pro ty, kteří s ruštinou 
nejsou v každodenním kontaktu, alespoň živým důkazem toho, že 
naše „alma mater“ v nás vědomosti zakořenila natolik, že ani po 
letech jsme je nezapomněli. 

Druhá část — ta méně formální — se uskutečnila ve „vyhlídko-
vé“ restauraci Pelikán, byli jsme nepřehlédnutelní a hlavně dosta-
tečně hluční. Není se co divit, vždy� se nás sešlo více než 80! Po 
tak dlouhé době bylo hodně zážitků a zkušeností. Prohlíželi jsme 
si fotografie potomků kolegyň — maminek, které zpestřily naše se-
tkání svými zkušenostmi z rodinného prostředí. My „bez závazků“ 
jsme povídání obohatili o různorodé zážitky z práce, - vždy� jsme 
se uplatnili v cestovním ruchu, školství či ve vedení autopůjčovny 
a restaurace. Díky této skvělé akci jsme po letech mohli nejen 
vidět své spolužáky a pedagogy, ale zároveň si i vyměnit pracovní 
zkušenosti a kontakty. A protože mnozí z nás byli zdaleka, tak 
jsme se v odpoledních hodinách rozloučili a s heslem „za 5 let 
jsme tady zase“ se rozjeli do svých domovů. Studentská „vstreča“ 
po letech se skutečně vydařila a budeme se těšit na opětovné 
setkání.

Rády bychom na tomto místě poděkovaly jménem všech nás 
absolventů nejen za nápad, který oddělení rusistiky mělo, ale 
zejména za jeho úspěšnou realizaci. Přátelská a lidská atmosféra, 
která vždy na tomto oddělení panovala, je zřejmá i dnes a věří-
me, že současní studenti se budou do své „alma mater“ vracet 
stejně rádi, tak jak jsme se vrátili i my. 

BC. PAVLÍNA KOŠCOVÁ, BC. HANA MAĎAROVÁ 
ABSOLVENTKY OBORU RUŠTINA PRO HOSPODÁŘSKOU SFÉRU

A CESTOVNÍ RUCH V ROCE 1999

Setkání s absolventy — skvělý nápad
POZVÁNKA

Milé absolventky a absolventi oboru ruský jazyk,
v letošním roce slaví Ostravská univerzita 15. výročí svého vzniku
a současně s tímto jubileem je tomu už neuvěřitelných 10 let, kdy 
ukončili studium první absolventi bakalářského studia oboru 

Ruština pro hospodářskou sféru
a cestovní ruch (vůbec prvního studia tohoto typu v ČR).

Zajímá nás, kam vedly Vaše životní cesty po ukončení studia 
u nás a jak se Vám daří v osobním i profesním životě,

a proto si Vás tímto dovolujeme pozvat na 

SETKÁNÍ S ABSOLVENTY OBORU RUSKÝ JAZYK NA FF OU 
magisterského učitelského studia,

bakalářského studia „Ruština pro hospodářskou sféru a cestovní 
ruch“, „Ruština ve sféře podnikání“ v prezenční i kombinované 

formě studia.

22. 4. 2006 od 10.00 hod.
katedra slavistiky FF OU 

program:
1. Den otevřených dveří pro absolventy 

• prohlídka prostor katedry slavistiky a FF OU;
• setkání s učiteli oddělení rusistiky katedry slavistiky;
• výstavka publikací z produkce odd. rusistiky;
• diskuse s učiteli i spolužáky.

2. Neformální posezení (od 12.30 v restauraci Pelikán).



Dedikace: Tento článek věnuji studentům disciplíny „Překlada-
telská cvičení 2“ na KGE a všem zvědavkyním a zvědavcům.

Takže to vám byli jednou dva, a ti se vám … Anebo jinak: A už 
to víte? Že ne? No taková novina! A tamti dva? No ne, to přece 
není možné, že by… A proč zrovna oni…? Co myslíte, paní, …? 
Ale já vám garantuju, dlouho jim to nevydrží…

Řeči staré jak lidstvo samo… Stejně staré jak téma láska 
— v literatuře, ostatním umění — a koneckonců i v životě…Stejně 
nezbytné jako zmlknutí několika ženských úst, když jde okolo ten/
ta, o nichž je řeč, stejně nezbytné jako káva v hrníčku, nezbytný 
doprovod našeho tématu…Vždycky musí být někdo, kdo mluví, 
a jiný někdo, o kom se mluví…Dvě stránky jedné mince…

Úvodem předesílám, že nehodlám zakládat rubriku kdo, kdy, 
kde, s kým, ač by o takovou jistě zájem byl… Ale nutná stejně 
není…Zbavila by ony výše uvedené diskurzy svého kouzla… Píši 
o něčem jiném. Přece o té translaci… I když samozřejmě i o té 
lásce…

Ve středu 29. 3. se studenti a vyučující katedry germanistiky 
FF OU, stejně jako i další publikum — zaujímající a přeplňující 
„místo činu“ — mohlo o našem tématu něco dozvědět. Jejich 
kolegové pod vedením PhDr. Pavly Zajícové, Ph.D., a němec-
ké tutorky z Erfurtu s hereckými zkušenostmi Angely Daiss pro 
ně nastudovali a sehráli scénické pásmo, doprovázené i hudbou 
a zpěvem… Téma: Verše letos jubilujícího německého básnického 
klasika Heinricha Heina… Ač autor předchozího století dávno 
zesnulý… Přesto blízký… Jeho básně zahrnovaly širokou paletu 
témat… Od sociálních až po nemoc a bolest…Ale hlavně lásku… 
Jedna z prezentovaných básní si právem zasluhuje pozornost. 
Jmenuje se „Ein Weib“. V překladu „Žena“ nebo „Ženská“… 
Ovšem tím překladatelské oříšky nekončí… Muž byl zloděj… Žena 
„Spitzbübin“… Němčina zná maskulinum „der Spitzbube“ — lidská 
dvounohá šelma, čtverák…Ovšem jsou i ženské „šelmičky“…A tak 
dále… Báseň jinak rýmovaná, pozoruhodného obsahu… Vše se 
v ní střídá… Jiskřící láska a smích, bolest z lásky, nerovný pár, 
nepochopitelné chování jedné paní, nebo vlastně slečny…Co více 
si jen přát…Taková vám to byla láska… jak moře široká…

Tedy. Báseň byla tak zajímavá, že byla zadána dvěma překla-
datelským seminářům na KGE („Překladatelské cvičení 2“ — pod 
vedením E. Hrdinové)… Různí studenti se úkolu zhostili růz-
ně…Básnickým překladatelem se člověk povětšinou — na rozdíl od 
překladatele jiných textů — rodí…

Může k tomuto úkolu i dospět, ale je nutná nejen jazyková 
erudice, nýbrž i nadání… Ale zpět k našim pracím… Mezi varian-
tami věcně a metricky klopýtajícími a ztrácejícími se našly i zají-
mavé studentské pokusy. K jejich přečtení zve nástěnka věnovaná 
„Překladatelství“ v chodbě na KGE… Prosím laskavé čtenářstvo 
našich překladů o shovívavost. Jde o studentské práce, povětšinou 
o práce začátečnické… Přesto o práce z mnoha důvodů zajímavé, 
o práce, jejichž autoři projevili odvahu, kterou je třeba ocenit! 
Pro informaci o tom, jak studentům KGE dělá radost překládání, 
a pro informaci o tom, že hezký překlad nemusí být vždy a všude 
doslovný, uvádím text originálu a spolu s ním překlad studentky 
5. ročníku Kateřiny Niklové. Překladatelka je se zveřejněním textu 
srozuměna. Upozorňuji, že jde i o jednu z laureátek nedávno 
proběhnuvší Překladatelské soutěže. 

A dál? Interpretaci příběhu samotného, jakož i další úvahy na 
téma láska ponechávám na čtenářích.

Originál: H. Heine

Ein Weib

Sie hatten sich beide so herzlich lieb,
Spitzbübin war sie, er war der Dieb.
Wenn er die Schelmenstreiche machte,
Sie warf sich aufs Bett und lachte.

Der tag verging in Freud und Lust,
Des nachts lag sie an seiner Brust.
Als man ins Gefängnis ihn brachte,
Sie stand am Fenster und lachte.

Er lie3 ihr sagen: „O komm zu mir,
Ich sehne mich so sehr nach dir,
Ich rufe nach dir, ich schmachte“-
Sie schüttelt´das Haupt und lachte.

Um sechse des Morgens ward er gehenkt,
Um sieben ward er ins Grab gesenkt;
Sie aber schon um achte 
Trank roten Wein und lachte.

Překlad Kateřiny Niklové:
 
Žena

Taková láska to byla.
Zloděj a šibalka milá.
Kousky své prováděl s chytrostí.
A ona se v posteli smávala radostí.

Zábava dávala jejich dnům zář,
Jeho hru� sloužila jí v noci za polštář.
Když pak do vězení směřoval,
Stála u okna a smála se dál a dál.

„Přij� za mnou,“ vzkázal jí,
„Mé srdce po tobě touží,
Utěš duši bolavou“ —
Ona se jen smála a vrtěla hlavou.

V šest hodin ráno na šibenici ho oběsili.
V sedm pak jeho tělo do hrobu spustili;
A když zvony osm hodin začly bít,
Ona smála se a rudé víno chtěla pít a pít...

EVA HRDINOVÁ, PH.D., KGE

O jedné jak moře veliké a …smutně skončivší 
lásce na FF OU… a o translaci jednoho textu



Chtěla bych se s Vámi podělit o naši radost, kterou máme z na-
plňování několik let fungujícího programu ERASMUS/SOCRATES.

Důvodem mého malého zamyšlení je právě zmíněné slovo fun-
gující. Jedná se o bilaterální smlouvy mezi jednotlivými univerzitami, 
fakultami a jejich nejnižšími články — katedrami. Ostravská univer-
zita a Univerzita v Kantabrii má již delší dobu podepsanou a vloni 
na další období prodlouženou bilaterální smlouvu. 

Zkušenosti a znalosti našich studentů jenom potvrzují opod-
statněnost a „blahodárný účinek“ pobytů v Santanderu nebo na 
univerzitě v dalším španělském městě Malaze. I mobilita učitelů má 

svůj význam pro obě strany a domnívám se, že diskutovat o její dů-
ležitosti by bylo zbytečné. Slovo mobilita, mobilní je díky mobilním 
telefonům i pro nezasvěcené již známý pojem. 

Proto chápete, že moje přirovnání k mobilnímu telefonu by 
pokulhávalo, jestliže slovo mobilní by představovalo jenom jedno-
směrný pohyb, třeba vyslání SMS zprávy z naší strany, na kterou 
dlouho nedostaneme odpově�. Žel, katedra romanistiky zasílala své 
pomyslné SMS — své učitele do Santanderu bez náležitého přijímání 
odpovědí, tedy opětovných návštěv kolegů ze Španělska. Kontakty 
byly o něco lepší s Malagou, ale doufejme, že ledy se konečně 

Katedra romanistiky a program ERASMUS/SOCRATES

Tvé ABC hudební nauky a hudebních forem znám. A nyní 
jsem je zase viděla za výkladem knihkupectví…
Jak by ne. Stručně vzato: ABC hudební nauky, 1. vyd. 1976, z 8. 
vydání se jen v roce 2005 prodalo 1298 výtisků. ABC hudebních 
forem, 1. vyd. 1984, 3. vydání si loni zakoupilo 311 zájemců.

Profesore, příteli, já Ti závidím. Také vydávám… Závidím, 
ale přeji. S Tvým jménem se jaksi samozřejmě setkávám už 
mnoho let; v článcích o sborovém zpěvu, které se od práce 
ostatních odlišují tím, že neváhaly objevovat nové a neově-
řené, sleduji Tvé aktivity v ostravském skladatelském Tvůr-
čím centru, ocenila jsem několikrát nebývalou a s jinými 
nesouměřitelnou erudici Tvým studentek v oblasti intonace 
při uvádění soudobých vokálních skladeb… těžko by se bez 
tebe hudební Ostrava obešla. Ale Ty nejsi odsud, že? 
Narodil jsem se 5. 5. 1926 v Táboře, v 50. letech jsem studoval 
a pak učil na katedře hudební výchovy v Praze, v 60. letech na 
obdobné katedře UP v Olomouci a v roce 1973 jsem nastoupil na 
stejnorodou katedru zde v Ostravě.

A byls v letech 1992—1997 jejím vedoucím. Spokojený?
Celkem ano, až na to, že katedry hudební výchovy jsou dnes ve 
vážné krizi v důsledku nesmyslné politiky financování vysokoškolské-
ho vzdělávání učitelů, kdy se výuka v nezbytně malých studijních 
skupinách chápe jako drahá, a proto se omezuje až likviduje.
Týká se to studia nástrojové hry, zpěvu a dalších muzikantských 
dovedností, jež se mají nahrazovat předměty z hudebního hlediska 
venkoncem okrajovými, ale atraktivními pro větší počty studentů…

To je jistě závažný problém nejen pro kvalifikaci budoucích 
učitelů hudební výchovy, ale následně též pro kvalitu vyučo-
vání na školách a zajiš�ování rozvoje hudebnosti všeobec-
ně. Řešení však čeká na další generace v oborech... Čemu 
všemu vlastně ses v hudební oblasti věnoval a věnuješ?

Je to dost roztříštěné: hudební teorie, pedagogika a publicistika, 
organizační činnost a účast na doktorském studiu, na docenturách 
a profesurách u nás i na Slovensku — a leccos dalšího. Poslední 
dobou se zvláště snažím připomínat zásluhy vynikajících kolegů, jimž 
nebylo dopřáno dožít se vyššího věku. 

Jak hutná odpově�, jak hutné by bylo precizování Tvého vý-
razu „a leccos dalšího“. Obsahovalo by třeba hudebněsocio-
logickou a hudebněakustickou problematiku, otázky moder-
nizace hudební výchovy na základních a středních školách, 
intenzivní snahy o nové pojetí vysokoškolské hudebněvý-
chovné přípravy…Viděla jsem program vědecké brandýské 
konference na počest jubilantů, ví se o Tobě…
Pražská katedra hudební výchovy uspořádala konferenci pod názvem 
„Kontexty hudební pedagogiky“ u příležitosti významných životních 
výročí osobností české hudební pedagogiky, především erudovaných 
muzikologů Františka Sedláka (1916—2002) a Ivana Poledňáka 
a skladatelsky i didakticky zaměřeného Jaroslava Herdena. Došlo 
i na mne, a tak několik kolegyň a kolegů z českých zemí i ze Slo-
venska věnovalo mé práci milou pozornost. Z jednání konference 
vyjde sborník.

Gratuluji. S podstatným a uznalým příspěvkem se přihlásil 
také Tvůj kolega, prof. dr. Jan Mazurek — mimochodem 
také právě v dubnu jubilant pětašedesátník — co účastníky 
té konference zaujalo z Tvé dosavadní práce nejvíce?
Celkově to nejspíše bylo moje dlouholeté úsilí prosazovat a propa-
govat v různých jednotlivých případech kvalitní všeobecnou hudební 
výchovu, a to publikačně i jinými cestami. Cenili si například také 
mého podílu na péči o děti dočasně hudebně zaostávající, včetně 
vyučovacího předmětu Přípravný zpěv, který je v současné době za-
veden v některých programech základních škol jako výběrový.

Za vší Tvou vědeckou, zacílenou intelektuální činností se 
ukrývá člověk se svými radostmi i bolestmi. V Tvém pří-
padě musím říci, že člověk nadmíru statečný, peroucí se 
s obyčejnými nástrahami života i s těžkými ztrátami… Tvé 
ovdovění…A přesto, jsi vyrovnaný, spořádaný, nepřestáváš 
pracovat. Jaký máš recept na vyšší decennia?
Nevyhýbat se víru života, občas se na něco „naštvat“ pro oživení 
krevního oběhu a hlavně se radovat z půvabů mládí a z vyzrálé 
krásy umění a umělkyň...

I ty jeden! Živijó!!!

PTALA SE PHDR. LYDIE ROMANSKÁ,
BÁSNÍŘKA A LEKTORKA SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Na slovíčko s jubilantem PaedDr. Lu�kem Zenklem, CSc.
em. profesorem Pedagogické fakulty OU — milým, decentním a hlavně skromným a obětavým člověkem…



Florbalistky jediným postupujícím
týmem Ostravské univerzity

Dne 23. 3. 2006 se v Brně za účasti pěti týmů z moravských 
vysokých škol uskutečnil oblastní přebor ve florbale žen, který byl 
zároveň kvalifikací na České akademické hry. Hrálo se systémem 
každý s každým, první dvě mužstva si zajistila přímý postup a tře-
tí tým čekala baráž.

 V Brně nás čekal tvrdý boj. Naše mužstvo má však řadu 
zkušených hráček, vždy� řada z nich působí v prvoligových týmech 
FBC Pepino a 1. SC SSK Vítkovice. Bohužel den před odjezdem 
onemocněla kapitánka týmu Zuzka Jelínková, ale přesto holky 
odjížděly do Brna s cílem postoupit.

 Průběh turnaje byl pro nás velice překvapující. V prvním zá-
pase jsme se utkali s domácím týmem VFU Brno. I přes nepříz-
nivý stav (prohrávali jsme 0:1 a 1:2 ) jsme zlepšeným výkonem ve 
druhé a třetí třetině dokázali vývoj zvrátit a nakonec jsme vyhráli 
5:2. Toto vítězství se ukázalo pro další vývoj turnaje jako klíčové. 

V následujícím zápase jsme se v ostravském derby střetli s VŠB 
a po skvělém taktickém výkonu jsme odvěké rivalky porazili 3:2. 
Ve třetím utkání jsme narazili na jednoho z favoritů akademic-
kých her — tým Masarykovy univerzity. Po nervy drásajícím boji 
jsme získali bod za remízu 1:1 a tím si zajistili postup! Ovšem 
ani poslední zápas jsme nechtěli vypustit. Vždy� bylo na dosah 
celkové vítězství v turnaji! Děvčata přistoupila k utkání zodpo-
vědně a po skvělém výkonu, kdy se zápas občas měnil v exhibici, 
porazila tým VUT Brno 6:1.

Nejlepší hráčkou turnaje byla bezesporu Zuzana Švrčková, kte-
rá v každém zápase potvrzovala, že je právem v reprezentačním 
výběru České republiky. V našem týmu byla také nejlepší střelky-
ně turnaje — Sylvie Kvochová se sedmi góly.

Nemalou zásluhu na konečném úspěchu má také realizační 
tým, a sice Jan Dalecký jako trenér a Stanislav Barabáš v roli 
jeho asistenta.

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na „akademičkách“.

Neúspěch florbalistů v Karviné
Oblastní přebor ve florbale mužů se uskutečnil 6.dubna v Kar-

viné. Ze čtyř univerzitních týmů si mohl zajistit postup pouze 
vítěz turnaje. Naše mužstvo odjíždělo do Karviné s jednoznačným 
cílem postoupit, vždy� v loňském roce jsme o akademické zlato 
přišli ve finále s Karlovou univerzitou až při trestných nájezdech. 
Navíc tým Ostravské univerzity posílili studenti prvního ročníku, 
např. hráč FBC Pepino Ostrava Matěj Koňařík, který letos zářil 
ve vyřazovacích bojích extraligy. Bohužel jsme se museli obejít 
bez stálého člena reprezentace ČR Daniela Folty, který sice je 
studentem OU, ale již nesplňuje věková kritéria.

Turnaj probíhal dle předpokladů. Hlavní favorité — VŠB a OU 
si lehce poradili s týmy OPF Karviná a UP Olomouc. Vše spělo 

prolomily a otvírá se nová kapitola našich vztahů. Navázali jsme 
na kontakty profesorky Svatavy Urbanové a ze španělské strany 
prof. Isabely Tejerina mobilitou vyučujících naší katedry Mgr. K. 
Machové a Mgr. Iva Buzka, Ph.D., a jejich přednáškovými pobyty. 

Ve dnech 26. 3. — 31. 3. a poté 18. 4. — 21. 4. 2006 jsme přivítali 
dvě kolegyně ze Santanderu. 

Dr. Margarita García Casado připravila seminář „Jak číst a ana-
lyzovat reklamní text“ pro oddělení francouzštiny a studenti stej-
ného oddělení měli možnost vyslechnout si zajímavou přednášku 
„Obraz učitele ve frankofonní literatuře“.

Vztah mezi matkou a dcerou v hispánské komunitě, jak jej 
zobrazuje film „Spanglish“ od Jamese Brookse a snímek Patricie 
Cardosové „Real women have curves“, byl tématem přednášky pro 
studenty španělského oddělení. 

Dr. Susana Sánchez Rodríguez věnovala své přednášky a seminá-
ře problematice výuky cizího jazyka. Otázky vhodných metodických 
postupů, bilingvismu, řešení problematických situací v komunikaci 
v cizím jazyce a další didaktické otázky zaujaly zejména studenty 
vyšších ročníků magisterského studia španělštiny. 

Kolegyně projevily zájem i o účast v našich hodinách, chtěly 
vidět a posoudit úroveň výuky i znalostí našich studentů. Pohled na 
studenty je jiný, když sledujeme práci našich kolegů, a jiný u aktivit, 
které pro ně připravíme my sami. Reakce studentů naší katedry byly 
pozitivní, vyjádření našich španělských kolegyň o znalostech španěl-
štiny i francouzštiny bylo pro nás, vyučující katedry, přímo „pohla-
zením na duši“. Jak budou kolegyně hodnotit práci naší katedry 
u nich doma, se dovíme později, uveřejní-li o svém pobytu nějaké 
články v odborných časopisech nebo třeba v časopisech Kantabrijské 
univerzity, podobných jako jsou naše Listy. 

Doufejme, že poté, co španělské kolegyně poznaly kromě univer-
zity i Ostravu, její obyvatele, kulturní život, se brzy objeví i první 
studenti ERASMUS/SOCRATES ze Santanderu. Věříme, že pře-
konají svou tradiční nechu� vzdalovat se od svých přátel, známého 
prostředí a zbaví se obav z jazykové bariéry. Byli bychom rádi, 
kdyby byli se svými „ERASMUS pobyty“ tak spokojeni, jako jsou 
naši studenti na stipendiích v Santanderu nebo v Malaze.
 MGR. KORNÉLIA MACHOVÁ

KATEDRA ROMANISTIKY

Sportovní reprezentace Ostravské univerzity
období březen–duben 2006

V tomto vydání univerzitních Listů bychom rádi zavedli novou rubriku, ve které budeme čtenáře pravidelně seznamovat s novinka-
mi z oblasti vysokoškolského sportu. Tentokráte nabídneme přehled akcí, kterých se naše škola zúčastnila v rozmezí března a dubna. 
Probíhaly zejména kvalifikace v kolektivních sportech, kterými je podmíněna účast na Českých akademických hrách. Naši studenti 
a studentky bojovali o postup v basketbale, florbale, fotbale, futsale a volejbale. Konkurence je značná (VŠB-TU, UP Olomouc, SU 
Opava), a tak i přes kvality našich mužstev se postup často nezdaří. Letos si zajistily účast pouze florbalistky.

MGR. RADIM KOFRÁNEK, KTV
VEDOUCÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE



k rozhodujícímu utkání dvou silných a zkušených soupeřů. Očeká-
val se nesmlouvavý a vyrovnaný boj. Našemu mužstvu však vůbec 
nevyšel vstup do zápasu. Po hrubých chybách při rozehrávce jsme 
brzy prohrávali 0:3. Tím byl určen ráz utkání. Hra našeho týmu se 
mnohdy měnila v křeč, čehož hráči VŠB využili a postupně svůj 
náskok zvyšovali až na konečných 7:0. Výsledek nekoresponduje 
s úrovní obou mužstev, ale sport občas bývá krutý. Kluci však 
porážku přijali sportovně a soupeřům popřáli mnoho úspěchů na 
akademických hrách.

Nicméně našim hráčům za předvedené výkony děkujeme a dou-
fáme, že příští rok budeme tím š�astnějším týmem opět my.

Akademické mistrovství v ledním
hokeji — Slaný 2006

Ve dnech 10. — 14. dubna proběhlo ve Slaném pod patronací 
České asociace univerzitního sportu Akademické mistrovství v led-
ním hokeji. Pořadatelstvím byli pověřeni UK FTVS a Vysokoškol-
ský sportovní klub FTVS ve spolupráci s Univerzitním hokejovým 
klubem Univerzity Karlovy — Lev Slaný. Účast kvalitních hokejistů 
a stoupající počet přihlášených mužstev činí z mistrovství, již po-
třetí probíhajícího, prestižní sportovní záležitost. 

Turnaj se koná na konci sezóny, po dohrání všech soutěží, 
poněvadž během sezóny by hráči nebyli z klubů uvolněni. Většina 
zúčastněných hráčů hraje 3. nejvyšší soutěž (2. liga), ale výjimkou 
nejsou ani hráči první ligy, či dokonce extraligy.

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 nejlepší 
mužstvo ze 3. místa skupin Praha a Čechy. Ze skupiny Morava 
postoupila nejlepší 3 mužstva.

Letos se této vrcholné akademické soutěže zúčastnil také tým 
naší univerzity složený ze studentů Pedagogické a Zdravotně so-
ciální fakulty, kteří hokej hrají na různé úrovni (1. liga-městská 
soutěž)

Základní skupina C — Morava — 11.—12. 4. 2006 
Náše mužstvo odjíždělo na mistrovství s cílem postoupit ze 

skupiny a v případě postupu vybojovat semifinále. Nutno podo-
tknout, že k naplnění semifinálového snu scházelo velmi málo. 
Na turnaj jsme se poctivě a tvrdě připravovali. Absolvovali jsme 
několik společných tréninků a sehráli tři přípravná utkáni s jed-
ním z favoritů, celkem VŠB. Tyto zápasy ukázaly, jak je náš tým 
silný. Většina hráčů jsou odchovanci HC Vítkovice nebo Sarezy 
Ostrava, v současnosti se hokeji na špičkové úrovni věnuje šest 
hráčů mužstva. Bohužel většina soupeřů je schopna postavit tři 
pětky minimálně druholigových hráčů, ale naši borci tuto nevýho-
du kompenzují hokejovým umem a zejména „srdíčkem“.

Boje ve skupině probíhaly dle předpokladů. Naše mužstvo se 
soustředilo zejména na zápasy, v nichž muselo zvítězit, a v utká-
ních s favority celého mistrovství (pozdější finalisté VŠB a Masa-
rykova univerzita) jsme šetřili síly na čtvrtfinále. Postup se zdařil 
a v play-off nás čekal těžký zápas s Plzní. Bohužel v posledním 
utkání skupiny se zranila opora našich zadních řad Pavel Balajka, 
a tak jsme rozhodující zápas museli odehrát na tři beky (kdo ale-
spoň trochu rozumí hokeji, ví, co to na takové úrovni znamená). 
Zde bych vyzdvihl výkon Jindry Kaněry, který téměř nešel z le-
du… A to nebylo vše. Jelikož v týmu soupeře nastoupili opravdu 
kvalitní hráči (čtyři pětky!), tak za nás mohli hrát opravdu jen 
ti nejlepší. Suma sumárum, zápas jsme odehráli v devíti lidech! 
Přesto jsme dokázali být Plzni vyrovnaným soupeřem a v závěru 
zápasu a v prodloužení jsme byli dokonce lepším týmem. Nepo-
dařilo se však vstřelit vítěznou branku. Trestná střílení jsou vždy 
loterie a štěstíčko se tentokrát přiklonilo na stranu soupeře. Kluci 

byli hodně zklamaní a u některých se možná objevily slzičky. 
Ovšem nemusíme smutnit. Na mistrovství jsme podávali velmi 
dobré výkony, o kterých se často povídalo v kuloárech. Důkazem 
je i nominace Lu�ka Lhotského a Víti Stránského do reprezen-
tačního výběru.

Co říci závěrem? Pokud se podaří náš tým na příští sezónu 
adekvátně posílit, tak nám nejsou zapovězeny ani mety nejvyšší.

Do play-off si tak vybojovaly postup tři nejlepší celky — MU 
FSpS Brno, VŠB-TU Ostrava a OU Ostrava. 

Konečné pořadí Akademického mistrovství ČR v ledním hokeji 
— 2006
1. místo — VŠB-TU Ostrava, akademický mistr pro rok 2006 
2. místo — MU FSpS BRNO
3. místo — ZČU PLZEŇ
4. místo — VŠE PRAHA
5.—8. místo —  OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, ČVUT Praha, UJEP 

PF Ústí n. L, UK FTVS 
9.—13. místo — mužstva, která nepostoupila ze základních skupin 

MGR. RADIM KOFRÁNEK

VEDOUCÍ MUŽSTVA, KTV

Fotbal GAL 2005/2006
Ostravská univerzita

Jako tomu bývá v posledních letech zvykem, i letos se Ostrav-
ská univerzita zúčastnila Gambrinus akademické ligy ve fotbale 
s velice silným a zkušeným týmem. Hráči vesměs hrají v soutěžích 
Moravskoslezského fotbalového svazu, ale jednou týdně trénovali 
i na půdě OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Kvalifikace je v našem 
kraji však velice těžká, vždy� našimi soupeři jsou VŠB-TU Ostra-
va, FTK Olomouc a SU Karviná. Stejně jako v loňském ročníku 
měl náš tým přes velmi silnou skupinu velice blízko k postupu, 
ale jediný prohraný zápas v celé podzimní a jarní kvalifikaci, kdy 
jsme dostali gól pět minut před koncem utkání, způsobil, že po-
stup získala FTK Olomouc a na OSTRAVSKOU UNIVERZITU 
zůstalo pěkné, ale smutné nepostupové druhé místo. Celý tým 
včetně trenéra nesl porážku velice těžce, ale po výměně názorů 
a zkušeností z ročníků minulých vznikly nové plány s jasným cí-
lem postoupit z kvalifikace v ročníku 2006/2007. Tým se může 
opřít o velice dobré a zkušené fotbalisty a do kádru postupně 
začleníme mladé nadějné fotbalisty z nižších ročníků. 
Celková tabulka za podzimní i jarní část:
Pořadí Oblast Morava — sever — celková tabulka Body
 1. UP Olomouc 14
 2. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 13
 3. VŠB TU Ostrava 5
 4. OPF Slezská univerzita 1

 MGR. DANIEL JANDAČKA, TRENÉR FOTBALOVÉ REPREZENTACE OU



Kalendárium duben
1. 4. 1916 nar. Ondrej Pavlík, akademik 
ČSAV a SAV v oboru pedagogika. 
6. 4. 1901 nar. Antonín Kurš, učitel, diva-
delní režisér působící také v Ostravě. 
6. 4. 1741 nar. v Příboře Josef Ignác Bu-
ček (Butschek), profesor ekonomie pový-
šený na rytíře pan. stavu. Zemřel v Praze 
26. 3. 1821.
11. 4. 1926 nar. doc. PhDr. Libor Pecha, 
CSc., obor pedagogika, znalec života a díla 
A. S. Makarenka
16. 4. 1873 nar. ve Frenštátě p. Radhošt. 
Jan Nepomuk Polášek, hudební pedagog 
a folklorista. Zemřel ve Valašském Mezi-
říčí 3. 4. 1956.
19. 4. 1906 nar. v Rakové (okr. Prostě-
jov) doc. PhDr. Josef Jedlička, pedagog, 
specialista na 1. st. ZŠ, propagátor vyrov-
návacích tříd pro neúspěšné žáky. Zemřel 
v 92 letech.
21. 4. 1948 schválen zákon o jednotném 
školství v ČSR, počátek budování socialis-
tického školství. Vývoj ukončen v listopadu 
1989 soustavou komunistické výchovy na 
základě zákona z roku 1984.
21. 4. 1981 zemřel Miroslav Disman, re-
formní učitel, režisér a rozhlasový drama-
tik, zakladatel Dismanova dětského pěvec-
kého sboru Čsl. rozhlasu.
27. 4. 1968 zemřel ve Všemírech u Prahy 
Josef Kubálek, profesor učitelského ústavu 
v Praze, redaktor a spoluautor Pedagogic-
ké encyklopedie (O. Chlup, J. Kubálek, J. 
Uher /1938-1940).
30. 4. 1926 zemřel profesor dr. J. V. No-
vák, významný český komeniolog, pracoval 
na velké monografii J. A. Komenský. Jeho 
dílo dokončil prof. dr. J. Henrich v roce 
1932.  VLADIMÍR KREJČÍ

Školství a pedagogika 
v dubnu

Uplynulý měsíc byl bohatý na události 
i méně radostné. Liší se od předcházejících 
tím, že žáci pátých ročníků ZŠ se podro-
bují hodnocení před přechodem na 2. stu-
peň ZŠ, nebo před přijímacími zkouškami 
do osmiletých gymnázií. Podobně žáci vy-
cházející z devátých tříd uzavírají povinnou 
školní docházku hodnocením před přijíma-
cími zkouškami do všech typů středních 
škol, gymnázií, lyceí, odborných škol s ma-
turitou nebo s výučním listem. Ukazuje se, 
že největší zájem je o gymnázia, která po 
maturitě umožňují podat přihlášku na vy-
soké školy. I střední odborné školy mají 
charakter výběrových škol. Nařízení, že si 
absolventi mohou podat v prvním kole jen 
jednu přihlášku na střední školu, usnad-
ňuje školám výběrovým uzavřít přijímání 

ZE ZÁPISNÍKU NAŠICH ZAHRANIČNÍCH STÁŽISTŮ
How healthy can you get?
Podél cest vídám billboardové upoutávky na jednu zdravotní pojiš�ovnu, jejíž marketingový 
slogan zní: „How healthy can you get?“ Vzhledem k tomu, že v USA je zdravotnictví zcela 
soukromé a cena zdravotní péče musí pokrýt náklady lékařů na drahá auta, vily, chaty, 
jachty a soukromá letadla, není radno být nepojištěn. Přesto desítky miliónů lidí pojištění 
nemají, protože si je prostě nemohou dovolit. O svých zkušenostech s léčbou chřipky jsem 
již referoval. Účet na 400 dolarů za krátký pohled do krku a předepsání antibiotik zčásti 
zaplatila pojiš�ovna, 25 dolarů jsem uhradil já jako tzv. deductible, tedy částku, kterou hra-
dí pojištěnec. A zbytek? Věřte nebo ne, zbytek neuhradil nikdo. Zdravotní péče je business 
jako každý jiný a podstatou obchodu je smlouvat o ceně. Nemocnice tedy pošle pojiš�ovně 
účet na 400 dolarů, pojiš�ovna jí zaplatí 200, přičemž skutečné náklady nemocnice jsou 
100. Problém je, když nemáte pojištění, protože váš účet bude stejný, jako kdybyste je 
měli. A když vám pojiš�ovna odmítne hradit léčebné náklady, musíte si najmout právníka 
a soudit se. Většinou vyhrajete, ale ti, kteří se nesoudí, mají smůlu. Vydělají všichni - 
nemocnice, právníci i pojiš�ovny. A pacient? Namítnete, že pacienti v tomto systému mají 
garantovánu kvalitní péči. No posu�te sami. Minulý týden se manželce ulomil zub. Bylo to 
v pátek a v pátek místní zubaři nepracují. Po třiceti telefonátech se mi konečně podařilo 
nalézt jednu zubařku. Konstatovala, že zub musí jít ven, ale že to nedělá a že musíme jít 
k jinému zubaři. Naúčtovala nám 71 dolarů. Přešel víkend, manželka v bolestech, a v pon-
dělí jsme se vypravili k druhému lékaři. Ten konstatoval, že ona zubařka neví, o čem 
mluví, že zub je zdravý a že opravit potřebuje jiný. S úsměvem na tváři nám naúčtoval 
54 dolarů a poslal nás k jinému lékaři, protože on plomby nedělal. Řeknete, konec dobrý, 
všechno dobré. Možná. Plomba stála 330 dolarů. A co z toho všeho plyne? Je jasné, že 
v nadcházejících volbách půjdou ti (z)draví a silní volit ODS s jedinou otázkou na mysli: 
„How rich can I get?“ My ostatní bychom si ovšem před vhozením volebního lístku do 
urny měli položit jinou otázku a vy již jistě víte, o jakou se jedná. PŘEMYSL MÁCHA

Zápisky z Petrohradu (8)
Teplé a slunečné počasí se drží už 14 dní a je po vleklé zimě pro všechny velkou 
vzpruhou. Konečně se mohu projít po Michajlovském či Letním sadu a za zpěvu ptáků 
usednout na měkký pažit. Jaro už prostoupilo petrohradský život skrz naskrz. Každou 
volnou chvíli obyvatelé Petrohradu tráví v parcích na lavičkách, popíjejí pivo, smějí se, 
povídají si a brnkají na kytaru…

Duben bych nazval měsícem koncertů. Mám za sebou tři (nepočítaje ten včerejší, již 
květnový) a jedno vynikající divadelní představení. Moji soukromou koncertní sezónu 
otevřel klubový koncert Zapreščonnych barabanščikov (Zakázaných bubeníků). Zaujaly 
mě písně o Kubě a o tom „…jak zabili černocha“. Jediný černoch, který se na koncertě 
vyskytl, se pobaveně usmíval — bral to s nadhledem. V Petrohradě je to ale velmi ožeha-
vé téma. Jen za poslední dobu bylo zavražděno několik mladíků tmavé pleti. Byli umlá-
ceni železnými tyčemi, ubiti dvacetičlennou přesilou nebo zastřeleni poté, co vyšli z baru. 

Z mé přítomnosti se mohl těšit i koncert neobyčejně populární ruské skupiny Zvěri. 
Již cestou přes Park vítězství, za kterým se nachází SKK (Spartivno-kancertnyj kamplěks) 
připomínající koloseum v sovětském stylu, jsem uviděl, že na koncertě budu já a pak 
snad všechny petrohradské dívky ve věku od 13 do 28 let. Bylo pro mě příjemným 
zjištěním, že ve městě žije tolik sličných tváří.

Na sklonku dubna mě čekal koncert mladé moskevské zpěvačky Iriny Boguševskoj. 
Skvělý zážitek mi kazil jenom kolega za mnou, který mi neustále hulákal do ucha: „Bra-
vissimo!“ „Výborně!“ Hurónský řev 
patřil pochopitelně blon�até zpěvač-
ce, ale zachycovalo jej převážně mé 
ucho a ten člověk nemohl pochopit, 
proč mu věnuji stále zlostnější po-
hledy. A nebyl jsem sám. Bylo to 
spíše na ránu pěstí a nahlodávalo to 
můj pacifický světonázor. 

Na hru Stromy umírají vestoje 
(Alejandro Casona, vl. jm. Rodri-
guez Alvarez) v podání divadelního 
souboru Alexandrinského divadla 
nemohu dosud zapomenout, třeba-



Že bychom se 
dnes podívali na zo-
ologii a informatice 
dali volno? Záleží 
pouze na vás, jakým 
že to okem svým 
dnešní článek roz-
lousknete. Podíváme 
se totiž na zoubek 
virům a červům.

Viry a červi jsou 
obvykle nebezpečné 

programy, které dokáží potrápit váš počítač 
a hlavně poškodit informace v něm obsa-
žené. Mohou jej zpomalit, nakazit počítače 
vašich přátel, rodiny, spolupracovníků i ji-
ných uživatelů nejen na univerzitě. Nakazit 
můžete opravdu jakýkoliv počítač. Dobrou 
zprávou je, že s prevencí a zdravým rozu-
mem se riziko nákazy zmenší. 

Co je počítačový virus zač
Jde o rozšířenou formu nákazy počíta-

če, přičemž název je odvozen od biologic-
kého originálu. Virus je programový kód, 
který připojí sám sebe k jinému programu 
nebo souboru a může se šířit mezi počíta-
či. Oním nositelem viru mohou být napří-
klad spustitelné soubory (EXE), popřípadě 
soubory, které nelze spustit přímo, ale za 
použití specifických aplikací, jakými jsou 
přehrávače videa, zvuku nebo kancelářské 
programy (MS Word, Exel). Stejně jako 
závažnost lidských virů může mít počítačový 
vir rozsah od viru Ebola až k 24hodinové 
chřipce. Závažnost počítačových virů se po-
hybuje v rozmezí od lehce nepříjemných až 
po naprosto destruktivní. Dobrou zprávou 
je, že skutečný virus se nebude rozšiřovat 
bez zásahu člověka. Někdo musí nastavit 
sdílení souboru nebo poslat e-mail, aby se 
virus rozšířil.

Malý, velký červík
Červ je stejně jako virus formován tak, 

že se automaticky sám kopíruje z jedno-

ho počítače do druhého. Nejprve převezme 
kontrolu nad funkcemi vašeho počítače, kte-
ré mohou přenášet soubory nebo informace. 
Jakmile se červ ocitne v systému, může se 
přenášet samostatně. Vysokým nebezpečím 
červů je jejich schopnost rozmnožovat se 
ve velkých objemech. Červ může například 
rozesílat kopie sebe sama všem členům va-
šeho e-mailového adresáře, jejichž počítače 
poté provedou to stejné, což způsobí domi-
no efekt nebo rozsáhlý sí�ový přenos.

Acylpirin, paralen, antivirový 
program

Nikdy nebudeme natolik opatrní, aby-
chom neonemocněli. U počítačů je to stej-
né. U těch, kde se střídá více lidí, např. 
počítačové učebny, je to ještě horší. Není ve 
vašich silách, ani v silách CIT, uhlídat dodr-
žování zásad antivirové „hygieny“. Z těchto 
důvodů vznikl takzvaný antivirový program, 
který hlídá, aby váš počítač neonemocněl 
zákeřnou ztrátou souborů nebo něčím ještě 
horším.

Tím, že technik CIT nainstaluje antiviro-
vý program, váš boj s viry nekončí. Tvůrci 
virů jsou snaživí a v poslední době i dobře 
placení, a tak vymýšlejí nové a zákeřněj-
ší druhy virů. Ovšem výrobci antivirů také 
nezahálejí a k tomuto účelu vydávají tak-
zvané aktualizační soubory. Ty se automa-
ticky stahují a aktualizují váš antivir. Pokud 
program dlouho nezaktualizujete, sám se 
připomene. Pamatujte si — čím častěji je 
antivir aktualizován, tím lépe.

Zkontrolujte si prosím počítač a ověřte, 
zdali jej antivirový program hlídá. Pokud si 
nejste jisti, jakým způsobem kontrolu pro-
vést, nebo jste zjistili, že antivirový program 
nevlastníte, zavolejte co nejdříve svému 
technikovi a požádejte ho o nápravu. Další 
možností je najít si 5 minut čas a zaslat vše 
systému HelpDesk na adresu secure@servi-
ce.osu.cz. Rádi vám pomůžeme.

ING. PAVEL POMEZNÝ

CIT, BEZPEČNOST IS/IT

studentů již v prvním kole a věnovat se 
přípravě studia v prvních ročnících. Mo-
hou si např. připravovat své vlastní studijní 
programy podle nového školského zákona. 
Další kola splývají s naplňováním volných 
kapacit ostatních státních i soukromých 
středních škol. Tvrzení, že jde o diskri-
minační opatření, není důvodné, nebo� 
dává možnost využít všech volných kapacit 
a zvyšuje motivaci k dalšímu studiu.

Zahajují se maturity na středních ško-
lách, maturitní tabla opět poutají pozor-
nost rodičů i veřejnosti a dynamika dis-
kuzí se zvyšuje, nebo� jde o perspektivy 
naší mladé generace a její budoucí za-
městnanost ve všeobecném konkurenčním 
prostředí života na naší planetě, nejen 
v naší zemi. Obsah vzdělávání se proto 
musí dost podstatně změnit a výchova se 
ukazuje zvláště nedostatečná. Poslední vý-
zkumy ukazují, že si to ještě školy, učite-
lé i vysoké školy připravující učitele plně 
neuvědomují. Oldřich Obrtlík, expert na 
vzdělávání, tvrdí, že škola (a tedy hlavně 
učitelé) nedrží krok s informační revolu-
cí a ohrožuje výsledky vzdělávání i sebe 
samotné. Vychází z výzkumu z jara 2005, 
kdy 7 800 učitelů na otázku, zda v souvis-
losti s reformou vzdělávání výrazně změní 
své vyučovací metody a postupy, odpově-
děly 3/5, že s ničím takovým nepočítají. 
Je to určitý signál problému, který nelze 
podceňovat právě z hlediska pedagogiky, 
didaktiky i teorie výchovy.

Školství je složitý organismus spole-
čenského vývoje i vývoje každého jedince, 
proto zasahuje do životních osudů mnoha 
rodin a mnoha regionů. Ve státní i komu-
nální politice se odráží zvláště silně před 
volbami, tedy v období, ve kterém žijeme. 
Je důležité ne to, co se slibuje, ale co se 
skutečně změní. Více záleží na spolupráci 
než na kritice. Ve školách to platí dvoj-
násob.

Sleduji některé události ve školách ne-
jen z hlediska svých zkušeností, ale hlavně 
na základě výsledků výzkumů řízení škol. 
Vztahy v učitelském sboru určují i vztahy 
mezi žáky a jejich učiteli v celém školním 
prostředí i vztahy k rodičům a veřejnosti. 
Morální nedostatky se zvětšují tam, kde 
sebereflexe každého jednotlivce a vůle pře-
konat potíže není na dostatečné úrovni. 
Autorita vedení je nutná, jinak nastává 
chaos, anarchie, které škodí všem, viníkům 
i nevinným. Vůle ke spolupráci je jediným 
východiskem a podmínkou fungování pe-
dagogického procesu i samotného provozu 
a organizace. Vzájemné nepřátelství nelze 
připustit, i když vnější prostředí někdy ta-
kové je.

VLADIMÍR KREJČÍ

že už uběhl celý měsíc. Ještě nikdy jsem neviděl tak virtuózní herecké výkony. Vřele 
doporučuji.

18. dubna jsem uvítal studentskou „delegaci“ z Ostravské univerzity. Čtyři dívky přije-
ly na třítýdenní stáž do severní ruské metropole. Jednalo se o studentky ruštiny v kombi-
naci s češtinou, dokonce i s angličtinou (moje oblíbená kombinace). Nesmírně rád jsem 
opět slyšel živou češtinu bohatou na jadrné ostravské výrazy, které jsem už pomalu začal 
zapomínat. Podnikli jsme několik společných výletů (Kronštadt, lávra Alexandra Něvské-
ho) a také jsem využil jejich přítomnosti k tomu, aby si ruští studenti prověřili svoje 
znalosti češtiny v kontaktu s rodilými mluvčími. Některé české dívky dokonce prokázaly 
mimořádné pedagogické nadání, za což jim vzdávám hold. Věřím, že obě strany byly 
spokojené, nebo� studenti na oplátku provedli moje krajanky po tajemných zákoutích 
Petrohradu a jeho bezprostředním okolí. Markétě Slámové, Kateřině Hartošové, Ivě 
Jurnečkové a Tereze Hi�ovské také patří velký dík za to, že pomohly převézt do ČR 
knihy, které mým prostřednictvím katedra slavistiky v Rusku zakoupila. Všechny čtyři už 
jsou te� home and dry a mohou prostřednictvím mnohých fotografií vzpomínat. Já budu 
taky. Na shledanou za měsíc. IGOR JELÍNEK

Brouci všude kolem nás



Irsko sociální
Irsku se pro jeho zelenost říká smaragdo-
vé, pro jeho raketově vzrůstající ekonomiku 
Keltský tygr.

Televizní zprávy jsou plné vzestupných 
křivek, grafů a čísel, jejichž vzlet podle 
předpovědí ekonomů bude nadále pokra-
čovat. Osvěžuje to mé rané vzpomínky 
zrozené před rokem 1989, kdy televizní 
noviny byly zabarveny podobným optimis-
mem. Tady je to však realita přinášející 
dennodenní důkazy. Jen pro názornost 
— v jedné reportáži sdílí majitel lodi naděje 
v brzké plánování nových a větších přísta-
viš�. Všichni tu budou moci bez problému 
zakotvit, i když čím dál více lidí si pořizuje lodě. A tak z ostrovní země vykukuje 
nespočet jeřábů, co se v rytmu poptávky otáčejí na plné obrátky.

Současnost versus minulost
Po mnoha letech se do země stěhuje více lidí, než ji opouští. Spousta Irů se vrací 

zpátky do své země z emigrace, kam kolikráte odešli hledat obživu jejich prarodiče. 
Dnes však naopak mnoho jiných přichází za prací do roztočené keltské ekonomiky. 
Staví se tak více, rychleji a lépe, aby měli nově příchozí kde bydlet a místní se mohli 
přestěhovat do většího a modernějšího, a pro všechny megacentra, kde budou ke 
své spokojenosti a za své peníze na úrovni obslouženi. Proto přijíždějí další, a� má 
kdo ty jeřáby otáčet. A staví se ještě více, a� i tito mají kde hlavu složit.

Na tuto ostrovní zemi je to nebývale hlasité cinkání peněz. Národní historie je plná 
boje za svobodu, utrpení a chudoby. V době Velkého hladomoru v polovině 19.století 
odešlo několik milionů obyvatel ze země, několik dalších milionů zemřelo hlady či 
následkem nemoci. Před hladomorem žilo v zemi na 8 milionů lidí, za několik let 
poté už jen pouhé 2 miliony.

Tygr útočí
Hladomor i chudoba Irska je už minulostí, co zůstává zapsaná v historii a stojí 

na kraji ulice ve formě pomníku. Tak proč tam pod ním sedí to dítě s nataženým 
plastovým kelímkem, zpola naplněným drobnými z kapes kolemjdoucích? Proč si 
ve vedlejším parku na lavičce ustlal muž středních let? Proč na ulici zastavuje žena 
chodce, aby je poprosila o jídlo pro své hladovějící děti? Proč, když nastala doba 
blahobytu Keltského tygra?

Vydělat peníze stojí peníze. Pověstné nůžky se tak čím dal více rozevírají. Bohatší 
v prostředí silné ekonomiky sklízejí svou úrodu. Ti chudší jsou však v čím dál dražší 
zemi Tygrem požíráni. Pravicová vláda pod heslem: „S přílivem se všechny lodě zved-
nou” věří nejvíce v sílu ekonomiky, která všechny ode dna odrazí. Bohužel některé 
úspěšně topí. V době ekonomického rozkvětu se počet těch nejchudších, co bydlí na 
ulici, protože jednoduše nemají kam jít, až zdvojnásobil. 

Bez domova. Bez budoucnosti
V samotném Dublinu se několik organizací snaží bezdomovcům pomáhat, avšak 

problém v plné své robustnosti nedokáží pokrýt. V jedné takové se bezdomovci 
scházejí v denním centru, 
které zároveň slouží i jako 
kancelář zakladatele této 
organizace, odkud odchází 
na schůzky, vyřizuje kore-
spondenci, zvedá telefony 
a již mezitím poskytuje rady 
příchozím. Jsou to většinou 
mladí muži, již plnoletí, pro-
to se o ně již nestará stát 
a noclehárny pro bezdomov-
ce je nechtějí přijímat kvůli 
jejich problémovému cho-
vání. Většina z nich má či 
měla zkušenosti s tvrdými 

Poděkování kolegům
Před asi 2 týdny jsem se loučila se dvěma 

studentkami ze Skotska. Jak jsem se k nim 
dostala a co tyto dvě mladé dámy dělaly 
na PdF OU? Vloni jsem vyjela na 2 dny 
do Bruselu. Vyzbrojena vědomostmi z ka-
tedry pedagogiky jsem informovala, čím se 
toto pracoviště zabývá, a diskutovali jsme 
o možnosti spolupráce s partnery z Evro-
py. Seznámila jsem se s lektorkou z Dun-
dee College. Ptala se mne na možnost 
umístění jejich studentů v ústavech sociál-
ní péče v Ostravě. Po svém návratu jsem 
tlumočila vedení katedry tento požadavek, 
lektorka dívající se na svět růžovými brýle-
mi mi přislíbila pomoc, a tak kolegyním ze 
Skotska nic nestálo v cestě přijet na konci 
roku 2005 do Ostravy a navštívit katedru. 
Dvě lektorky obklopily vedení katedry, lek-
tory, děkanát a zahraniční oddělení vzaly 
ztečí. Odjížděly s pocitem, že ulovily pra-
coviště, které potřebují pro umístění svých 
studentů v rámci projektu Leonardo da 
Vinci. Navštívily instituce, v nichž později 
jejich studentky dělaly praxi. Navrhly mi, 
a� si také projekt podám a že stejnou věc 
udělají i ony pro nás. Měla jsem pochyb-
nosti. Když mi ale řekly: „Ivano, jednou 
to musí být poprvé,“ bylo to, jako když 
pobídnete koně ke klusu. Strávila jsem pár 
dní s lektorkou z katedry pedagogiky, daly 
jsme dohromady koncept a já pak sháněla 
někoho, kdo by mi pomohl. Našla jsem 
partnerku — referentku ze ZSF OU. A tak 
jsme spolu pracovaly zhruba tři dny s chutí 
a odhodláním udělat projekt pro studenty, 
aby mohli vycestovat do zahraničí a udělat 
si profesní stáž, která jim bude uznána 
Národním ústavem odborného vzdělávání. 
Před týdnem jsem obdržela dopis, že pro-
jekt je přijat. Budu mít poprvé v životě 
šanci vyslat studenty do zahraničí jinak 
než z programu Socrates/Erasmus a co 
víc, budu za projekt zodpovědná. 

Minulé dny jsem doprovázela hosty 
z Vietnamu, měla na starost devítičlen-
nou delegaci z Norska, Japonska a Pol-
ska. Příští týden navštívím Amsterodam 
a v září pojedu na konferenci do Basileje. 
Letos je na PdF OU třicet zahraničních 
studentů. Někomu jsem onehdy řekla, že 
práce zahraničního referenta je krásná. Je 
to práce pro lidi a s lidmi. Ale ani za-
hraniční referent by nebyl ničím, kdyby 
kolem sebe neměl lidi, které ke své práci 
potřebuje a kteří výsledky jeho snažení re-
alizují v procesu. A proto chci jmenovitě 
poděkovat všem, pedagogům i studentům, 
kteří jste mi byli a jste nablízku, dojem 
o naší univerzitě tvoříte spolu se mnou. 
Děkuji všem níže uvedeným kolegům za 
pomoc a ochotu:

MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., MUDr. 
Peter Koliba, CSc., Mgr. Eva Janíko- DNEŠNÍ DUBLIN FOTO: MICHAL SVOBODA



V zemi galského kohouta
Blíží se první máj a druhý semestr na francouzské univerzitě v Nancy ubíhá snad 

ještě rychleji než ten první. Nancy (260 000 obyvatel) je historické správní centrum 
regionu Lorraine na SV Francie. Ani velké, ani malé, patří během roku především stu-
dentům. Université Nancy 2 je tu jen jednou z 14 vysokých škol. Město bylo založeno 
v 11. století a největšího rozvoje dosáhlo za Stanislava Leszczynského, polského krále 
a vévody lotrinského. Tomu je také zasvěcena největší chlouba města — Stanislavovo 
náměstí. Nedávno zrenovované Place Stanislas se třpytí zlatem zdobenými branami 
a socha jeho patrona uprostřed je jako stvořená k nesčetným rendez-vous. Z náměstí 
můžeme přes Parc de la Pepinière příjemnou procházkou dojít do starého města. 
Zaujme nejen svou architekturou původně ze 14. a 16. století, ale i příjemnou atmo-
sférou tamějších kavárniček a restaurací. 

Nancy nabízí bohaté kulturní vyžití. Klasické divadlo a koncerty v Salle Poirel, ne-
chybí ani moderní představení v divadle Manufacture, opera a balet. Filmy můžeme 
zhlédnout v jednom z multiplexů UGC nebo Kinepolis, ale já dávám přednost menším 
sálům kina Cameo. Oproti francouzským zvyklostem jsou tam totiž filmy promítány 
v originální verzi a příjemná je též komorní atmosféra sálů. Z muzeí stojí za podíva-
nou hlavně muzeum secesního umění, které představuje tvorbu secesní školy Ecole 
de Nancy.

Ač je Nancy studentské město, večer jsou ulice poměrně tiché. Za zábavou můžete 
vyrazit do jednoho z nespočetných barů, poslechnout si koncerty jazzu, blues a fran-
couzské písně, tančit v rytmu irské i latinsko-americké hudby, disca a techna, najdete 
tu i trochu rocku, ale s našimi rockovými koncerty se to nedá srovnávat. Kuriozitou 
jsou francouzské diskotéky střežené bodyguardy, kteří z řady nedočkavců otevřou dve-
ře pouze slušně oblečeným, košile je zde samozřejmostí. Marně byste se dožadovali 
vstupu obuti v teniskách, natož aby se někdo odvážil přijít v alkoholovém opojení.

Filozofická fakulta Université Nancy 2 se nachází asi čtvrt hodiny chůze od centra. 
Před samotným začátkem akademického roku jsme absolvovali dvoutýdenní kurz fran-
couzštiny, kde nám vyučující mimo jiné sdělili některé praktické informace (třeba kde 
jsou nejlevnější potraviny, že je třeba označit jízdenku před nástupem do vlaku apod.). 
Zde jsme také navázali první kontakty s ostatními studenty Erasmus.

S výběrem předmětů jsme měli celkem problém. Nenašli jsme ekvivalenty k před-
mětům zapsaným na Ostravské univerzitě, a navíc jsme se marně snažili získat ucele-
nou nabídku vyučovaných předmětů. Ani francouzská koordinátorka Mme Debaisieux, 
ani internetové stránky nám v tomto směru nepomohly. Samotný zápis také vyžadoval 
určitou dávku trpělivosti a vytrvalosti, ale díky těmto administrativním záležitostem jsme 
dokonale prozkoumali všechny budovy univerzity a seznámili se s mnoha zajímavý-
mi lidmi s odlišnými povahami. Nakonec jsme slavili úspěch v podobě skutečného 
rozvrhu. Francouzští studenti oproti nám nemají ve výběru předmětů takovou volnost, 
většinu mají předepsanou už se zvoleným studijním oborem. 

Výuka zde probíhá podobným způsobem jako u nás, přednášky učivo objasňují 
nebo zamlžují a při cvičeních (někdy ovšem také v podobě přednášky) byste se měli 
dostat k praktické stránce věci. Styl zápisků francouzských studentů je však zcela 
odlišný, hotové ucelené vyprávění. Povinnou výbavou se zdají býti pera různých barev 
a hlavně korektor nebo zmizík, jakékoliv škrtání či přepisování se nepřipouští. Důraz 
je kladen na schopnost analýzy dané látky, což jsme poznali hlavně během zkoušek. 
Zdá se mi, že je skoro důležitější správně rozdělit myšlenku na úvod, sta� (pěkně do 
třech bodů) a závěr než samotná odpově� na otázku.

Co se týče zkouškového období, po skončení výuky jsme měli na přípravu zhru-
ba týden a pak to přišlo. Někteří š�astlivci (bohužel jsem byla mezi nimi) měli i 5 
zkoušek v jednom dni, no alespoň jsme si to brzy odbyli. Možná to bylo zčásti 

drogami, které v mnoha případech užívají jako lék na psychické bolesti. Bez větších 
výjimek pocházejí z nefunkčních problémových rodin, jejich dětství bylo poznamenáno 
fyzickým či sexuálním zneužíváním. Pomocí drog se tak snaží zapomenout na minu-
lost, utéct od reality, kde nemají žádnou budoucnost. Aby mohli tuto svou terapii za-
pomnění zaplatit, dostávají se do konfliktu se zákonem. Někteří tak stráví nějaký čas 
ve vězení, ta však nejsou dostatečně uzpůsobena pro drogově závislé. Na svobodě je 
na detoxovou terapii dlouhý pořadník. V průměru je čekací doba osm měsíců. Když 
je člověk bez domova, čas utíká velice pomalu. Celý den se vleče, protože si s ním 
není co počít. Není práce, není kam jít… Za ten dlouhý čas v imaginární frontě na 
drogovou nezávislost se v životě takového člověka může stát cokoliv. Už jen kde jej 
hledat, když na něj přijde řada, Keltský tygře? JANA HAJDA

Obrana žertu 
Nemohu neodpovědět na reakci paní 

Prokešové („Obrana pedagogiky“) na svůj 
článek „Smysl pedagogické teorie“, který 
vyšel v březnovém čísle. 

Asi by bylo na místě omluvit se. Mým 
záměrem nebylo zesměšnit pedagogiku 
jako takovou. Jsem budoucí učitelka a vím 
o náročnosti a zodpovědnosti svého po-
volání. Ve svém článku jsem chtěla jen 
poukázat na absurdnost některých definic, 
které jsem náhodou během přípravy na 
státnice objevila, a na jejich — promiňte 
mi ten výraz — nepraktičnost a zbytečnost 
v konkrétních situacích. Můj článek nebyl 
výsměch pedagogice, ale výsměch právě 
těm vážně se tvářícím definicím, které 
exaktností pouze zavánějí — ale v praxi 
těžko pomohou. Právě proto, že učitelé 
nevědí téměř nic o dítěti, o jeho problé-
mech a patologických jevech, právě proto 
se mi zdají definice o subjektech a ob-
jektech, o materiálně-didaktických pomůc-
kách, o kreativitě a harmonii jen pokusem 
o exaktnost vědy, která se pak — alespoň 
to tak ze státnicových otázek vyplývá — po-
nořuje a zahle�uje sama do sebe. Teorie 
by měla být podkladem pro praxi a pra-
xe by měla vyvěrat z teorie. Z nedostatku 
praxe se příprava na státní zkoušku záko-
nitě musela odehrávat jen v teoretickém 
poli. A co si do praxe po uznání státní 
zkoušky odneseme my, nastávající učitelé? 
Zarecitujeme dětem, co je to šikana, dáme 
jim přednášku, kdo je to agresor a kdo je 
to obě�, ale nic nevyřešíme. Možná bude-
me vědět, co se děje, ale už nebudeme 
vědět, co dělat. Jestli si budeme ony de-
finice pamatovat, to záleží jen na indivi-
duální mechanické paměti. Ale jak dětem 
pomoci a jak je nejen vzdělávat, ale také 
vychovávat? V jednom ze svých zamyšlení 
„Růžovými brýlemi“ jste citovala Komen-
ského, že „všeliké kvaltování, (které) toliko 

vá, doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., 
Mgr. Markéta Babičová, studentky ZSF 
OU, které daly skotským studentkám mož-
nost vidět profesionální práci ve FNsP 
v Ostravě ve dnech 30. a 31.3.2006, 
Ing. Markéta Vojtková, Alexandra Slová-
ková, Jakub Sekera, PhDr. Miriam Pro-
kešová, Ph.D., PhDr. Jaroslava Mišíková, 
CSc., doc. PhDr. Julius Sekera, CSc., 
Mgr. Bedřich Zapletal, Pavla Nemethová, 
PhDr. Diana Svobodová, Ph.D., Mgr. Lu-
cie Dokoupilová, Mgr. Marta Šigutová, 
M.A., Mgr. Natálie Polhošová, doc. Paed-
Dr. Iva Málková, Ph.D., doc. RNDr. Jana 
Kapounová, CSc., PaedDr. Radmila Burko-
vičová, Mgr. Ta�ána Göbelová, Mgr. Věra 
Filipi a v neposlední řadě referentky ze 
studijního oddělení naší fakulty. 

IVANA SCHMEJKALOVÁ



pro hovada dobré jest...“ Nechci odhodit 
teorii a učení se jejím základům stranou, 
ale - - - (teoretické knihy versus reálná, 
konkrétní situace!)... 

A ještě na závěr: kritika a parodie je 
pro mě důkazem velké hodnoty. Na nejlep-
ší literární a i jiná umělecká díla vznikala 
a vznikají parodie, které tak jejich hodno-
tu potvrzují. Proto ten žert. Ne smetení 
pedagogiky ze stolu, ale pokus (obávám 
se, že nepochopený a příliš zašifrovaný) 
o její vyzdvižení.

-SWM- 

Dodatek
Jen dodatek, jen krátce. Stáváme se 

tím, kým jsme, až na základě životních 
zkušeností. U učitelského povolání je to 
mnohem složitější právě proto, že ani dů-
kladné studium na úrovni teorie, ale ani 
praxe nedokáže připravit zcela na reálnou 
situaci. Až teprve když stojím sama za 
sebe (a v podstatě bezbranná a osamělá) 
před třídou, když vnímám zpětné reakce na 
mne samotnou, teprve pak začínám chápat 
to nepochopitelné, čemu se říká vzájemný 
vztah (nebo pedagogický um). Můžeme dát 
návod jak žít, ale to neznamená, že bude-
me žít Váš život. To již musí každý sám. 
Ale obě strany za to neseme vůči dětem 
svou zodpovědnost. Problém spočívá sku-
tečně v tom, že zkušenost je vždy nepře-
nosná (nebo možná v některých případech 
částečně přece jen pomocí teorií?).

Nemyslím, že byste se měla omlouvat, 
to také nebylo mým záměrem. Naopak — 
otevřela jste problém, který mne samotnou 
již velice dlouho trápí, a pomohla, vlastně 
donutila mne napsat článek a utříbit si tak 
myšlenky. Vlastně Vám děkuji. A myslím, 
že nám jde o totéž, že jsme na stejné 
cestě. MIRIAM PROKEŠOVÁ

i tím, že studenti Erasmus si mohou vy-
brat předměty z jakéhokoliv oboru, potom 
se tedy může sejít víc zkoušek najednou. 
Testy jsou většinou písemné bez možnosti 
volby termínu ani opakování zkoušky, ne-
úspěšní mají šanci až v září. Ale případný 
nedostatek bodů z jedné zkoušky můžete 
dohonit úspěchem v jiném předmětu, to 
platí i v případě, že se vám jeden semestr 
povede méně než ten druhý. 

Budovy fakulty jsou moderní, všechny 
v jednom areálu i s knihovnou a tělocvič-
nou, jen přes ulici je univerzitní bazén a naše koleje. Knihovna je rozdělená do něko-
lika studoven, k dispozici jsou slovníky, encyklopedie, odborné knihy z různých oborů, 
denní tisk a počítače. Pro výuku cizích jazyků má fakulta multimediální centrum, kde 
se můžete učit s CD-ROMy, poslech trénovat z kazet nebo při sledování televize 
či filmů na videu a DVD. Centrum také nabízí francouzskou a anglickou konverzaci 
s lektory. Několik počítačových učeben umožňuje přístup na internet, ale ačkoliv by se 
množství počítačů mohlo zdát dostačující, v učebnách probíhá výuka informatiky, takže 
je provoz často omezen jen na dvě z nich a na počítače se musí počkat. 

Sportovní asociace SIUAP nabízí pro všechny vysokoškolské studenty bohatou 
škálu sportů. Kromě těch klasických jako volejbal, basketbal, badminton, plavání a ae-
robic se můžete zapsat do latinsko-amerických, jazzových či břišních tanců, zahrát si 
vodní pólo, golf, vyzkoušet lezeckou stěnu a to jsou jen některé z mnoha aktivit.

V Nancy má své zastoupení i mezinárodní organizace ESN, která zpestřuje volný 
čas studentům Erasmus. Její členové Erasmus pobyt již sami absolvovali. Organizují 
úterní večery v baru Hemingway, klub vaření, sportovní turnaje a výlety, zatím nejvy-
dařenější akcí byl na podzim víkend na horách ve Vosges.

A jak se bydlí na francouzských kolejích? Nespornou výhodou je, že má každý 
pokoj sám pro sebe. Navíc jsem měla štěstí, že bydlím hned u školy a neztrácím čas 
přemis�ováním se přes celé město. Koleje jsou neuvěřitelně tiché, nad dodržováním 
nočního klidu bdí hlídači, hlavně Monsieur Jacob rád klepe na dveře, pokud se mu 
hladina zvuku zdá vyšší než přípustno. Bohužel stěny pokojů nejsou dobře izolované, 
a tak je mým spolubydlícím černá houba, která se rozlézá po stěnách. Sprchy jsou 
ucházející, nově vymalované, i když pánům malířům práce trvaly 2 měsíce, alespoň 
nový nátěr schoval již zmíněného černého nepřítele. Na každém patře je k dispozici 
dvouplotýnka na vaření, bohužel již polovina z nich nefunguje. Studenti mohou využí-
vat televizní sál, počítačovou učebnu otevřenou podle nálady až 2x týdně a prádelnu. 
Pračka a sušička se sice chová k oblečení dost agresivně, což se projevuje změnou 
střihu a velikosti, ale pořád lepší než prát vše v ruce.

Na pořádné jídlo chodíme do menzy, k hlavnímu chodu patří salát, sýr a dezert, 
většinou si pochutnám, oceňuji hlavně zeleninové přílohy.

Již se trochu zlepšilo počasí, zima konečně odešla a vysvitlo sluníčko, jen jarní tep-
loty si ještě dávají načas. Počasí jako stvořené pro další stávku, tentokrát proti zákonu 
o zaměstnávání mladých lidí do 26 let, pověstné CPE (Contrat première embauche). 
Asi není správné zaměstnat mladé lidi po dobu dvou let s hrozbou okamžitého pro-
puštění bez jakékoliv příčiny a odškodnění. Zákon, který možná zasluhuje, aby se proti 
němu studenti postavili a vystoupili se svým názorem, možná i nějakou tu manifestaci. 
Ale 4 týdny stávky? Riskovat zrušení semestru nebo přinejmenším nahrazování ztrace-
ných hodin a posunutí zkoušek do července, ne-li do září? To už je trochu moc. Dva-
krát týdně se schází v amfiteátru studenti, aby hlasovali pro nebo proti pokračování 
blokády fakulty, a i když chu� ke studiu se probouzí ve stále větším počtu z nich, jsou 
na závěr přehlasováni bouřlivou většinou stávkomilů. Ani po vstřícném kroku premiéra 
De Villepina a ochotě najít kompromis se situace nezlepšila, nezbývá než s nadějí 
očekávat pondělní tajné hlasování, kam snad již konečně přijdou student dívající se 
na události jen z obrazovky a hlasy budou řádně spočítány. 

Stávka poškodila i Týden kultur střední Evropy, který jsme s ostatními českými 
studenty pomáhali organizovat. V knihovně probíhala výstava na téma událostí v Bu-
dapešti v roce 1956, každý den se promítal na fakultě film, mezi nimi i Tmavomodrý 
svět. Týden byl zakončen varhanním koncertem Hany Bartošové na konzervatoři. 
Kvůli stávce studenti nebyli o této kulturní akci moc informováni, ale i tak byla účast 
potěšující. Díky paní Lence Froulíkové, vedoucí české sekce katedry slavistiky, se na 
fakultě vyučuje jak česká kultura, tak i jazyk, byla jsem překvapená, kolik francouz-
ských studentů má zájem se učit česky.

Paní prof. PhDr. Jaroslava 
Pešková, CSc. 

Zemřela letos začát-
kem února. S příchodem 
jara by měla 77 let.

Vzpomínám na ten 
večer, kdy přišel e-mail 
s oznámením, že paní 
profesorka odešla k abso-
lutně Jinému.

Provázela mne posled-
ních 20 let mého života. Ne tak, že by 
byla stále se mnou, ale již tím, že byla.

Byla tím, kdo uměl dát naději. Kdo 
rozdával, aniž o tom věděl. Díky ní a její-
mu přístupu, jejímu povzbuzení, jsem dnes 
(a myslím si, že nejen já) tam, kde jsem 
a navíc ráda. 

Při posledním telefonním hovoru se mi 
omlouvala, že jí zrovna přišla návštěva, 
a požádala mne, a� zavolám později. 



Na závěr bych chtěla podpořit všechny, které jen trochu Erasmus pobyt láká. 
Neváhejte a vyje�te! Jde jen o to, překonat tu počáteční nejistotu a udělat první 
krok. Ačkoliv jsem se připravovala na těžký první měsíc, od první chvíle jsem se tu 
cítila dobře. Zdokonalila jsem se ve francouzštině a zjistila, že studovat v cizím jazy-
ce a v zahraničí není něco tak vzdáleného a nemožného, jak jsem si dřív myslela. 
Poznala jsem zde spoustu lidí různých národností a také to, že jsme vlastně všichni 
stejní, a přitom každý něčím osobitý. Zkrátka je to velká kupa zkušeností, kterou stojí 
za to prožít.  MARTINA VOTOUPALOVÁ, STUDENTKA 2. ROČ.

 KATEDRA ROMANISTIKY FF OU

Další civilizační choroba
na vzestupu

Syndrom karpálního tunelu je projevem postižení středového nervu v úrovni zápěstí 
a dlaně. A dodejme — velice nepříjemným a bolestivým. „Zdůrazňuji, že se jedná o časté 
onemocnění současné populace ve věku mezi 40 a 60 lety,“ říká MUDr. Milena Menzlová, 
CSc., vedoucí katedry hygieny a epidemiologie Zdravotně sociální fakulty Ostravské uni-
verzity, a dodává: „Tímto onemocněním trpí více ženy než muži, a to asi v poměru 3:1.“

MUDr. Menzlová působí rovněž jako pracovní lékařka, takže ví, o čem hovoří, když 
tvrdí: „Je to rovněž jedno z nejčastějších profesionálních onemocnění, které má v posledních 
letech vzestupný trend.“

Lidé postižení syndromem karpálního tunelu právem považují toto onemocnění za 
velmi obtěžující. V první etapě, kdy jsou postižena senzitivní vlákna středového nervu, 
se nemoc projevuje mravenčením a trnutím prstů, objevují se také křeče rukou a bolesti 
horních končetin. Při postupu nemoci nemohou postižení v noci kvůli bolestem spát, 
což se postupně může projevit i na jejich psychice. „Ve škále udávaných potíží se dále 
vyskytuje snížená obratnost, úbytek svalové síly, ztuhlost a otoky prstů,“ doplňuje MU-
Dr. Menzlová. „Při práci dotyčnému vypadávají předměty z rukou, není schopen drobných 
montážních úkonů, poci�uje to jako velký handicap, kdy nakonec není schopen některé 
pracovní úkony vůbec vykonávat.“

Zákonitě pak nemocný přijde o práci a o společenské uplatnění. „Na základě elekt-
rofyziologických vyšetření pracovní lékař stanoví rozsah postižení a při splnění stanovených 
limitů je nemocnému přiznána nemoc z povolání,“ říká MUDr. Menzlová.

Na vznik onemocnění má vliv hormonální prostředí organizmu, obezita, onemocnění 
štítné žlázy a další faktory. „Jedním z výrazných faktorů jsou pracovní podmínky, a to 
zejména z hlediska působení jednostranné, dlouhodobé a nadměrné zátěže,“ zdůrazňuje MU-
Dr. Menzlová. „Pokud jsou tato kritéria splněna, pak se jedná o nemoc profesionální, pokud 
ne, jedná se z lékařského pohledu o onemocnění obecné populace. Protože jde o skutečně 
rostoucí trend, rozhodli jsme se zjistit, zda mezi souborem pacientů s profesionálním pů-
vodem syndromu karpálního tunelu a souborem pacientů, u nichž se jedná o onemocnění 
obecné, najdeme odlišnosti v biologických charakteristikách. Jinými slovy: srovnáváme výšku, 
váhu a tělesnou hmotnost pacientů. Prozatímní výsledky výzkumu, kterým se zabývají studen-
ti naší katedry, neprokázaly rozlišnost mezi parametry obou souborů. Dále jsme srovnávali 
výsledky elektrofyziologických vyšetření, která prováděl neurolog MUDr. Jan Kristek, který je 
rovněž externím pedagogem ZSF OU. Byly prokázány zvýšené závažnější nálezy u pravé ruky 
v případě pacientů s obecným onemocněním, rozdíl je statisticky signifikantní. Domníváme 
se, že zaměstnanci v rizikových povoláních jsou sledováni v rámci preventivních prohlídek, 
takže jejich onemocnění je zjištěno a léčeno v ranějším stadiu, kdežto u obecné populace se 
postižení dostávají k lékaři teprve tehdy, až je nemoc plně rozvinutá.“

Po dlouholetých zkušenostech a měřeních byly vytipovány některé profese jako riziko-
vé z hlediska možnosti vzniku syndromu karpálního tunelu. Patří mezi ně např. některé 
hornické profese, jež jsou v Moravskoslezském kraji dominantní, dále ruční navíjení cívek 
elektrických motorů, ale také některé zdánlivě nevinné činnosti cukrářů, práce písařek 
na mechanických psacích strojích, některé činnosti modistek v průmyslovém odvětví, 
jinak řečeno u profesí, kdy drobné svalové skupiny rukou jsou dlouhodobě, nadměrně 
a jednostranně zatěžovány.

„Jako preventivní opatření u profesí s vysokým rizikem tohoto onemocnění bylo na 
základě dlouholetých šetření doporučeno ergonomické řešení pracovních činností, důsledné 
provádění zejména vstupních preventivních prohlídek, cíleně zaměřených na toto riziko. Také 
se nám osvědčilo provádění odlehčujících cvičení, a to každou hodinu po dobu alespoň pěti 
minut. Důležitá je také včasná návštěva lékaře, který by měl doporučit kromě terapie také 
omezení vybraných nadměrně zatěžujících činností,“ uzavírá MUDr. Menzlová.
 ŠTĚPÁN NEUWIRTH

PřF OU volila děkana
Akademický senát Přírodovědecké fa-

kulty Ostravské univerzity zvolil na svém 
zasedání v úterý 9. května 2006 do čela 
fakulty pro funkční období od 1. 10. 
2006 do 30. 9. 2010 prof. RNDr. Jiřího 
Močkoře, DrSc. — JV —
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Kolektivní dílo odborníků z různých 
vědeckých oborů, vydané Filozofickou 
fakultou a Ústavem pro regionální stu-
dia Ostravské univerzity, obsahuje 129 
biogramů, zachycujících celkem 199 
osobností spjatých s vymezenou oblastí 
svým původem či působením. Slovník je 
připravován tzv. holandskou metodou, 
zahrnuje významné osobnosti ze všech 
sfér společenského dění, uvádí kolektivní 
biogramy podnikatelských a šlechtických 
rodů (např. Larischové, Pavlovští, Prei-
senhammerové aj.) i reprezentantů mi-
norit. V závěru je publikován souhrnný 
rejstřík pro 1.—7. sešit nové řady.

Vydané spisy, 
skripta a sborníky

Ten hovor zůstanu navždy dlužná, pro-
tože žádné později se již nekonalo. 

Když přemýšlím, co napsat o člověku, 
který byl po celý svůj život významnou 
osobností Karlovy univerzity, a to nejen 
v oboru filozofie výchovy a české filozofie 
vůbec, napadá mne především jedna cha-
rakteristická vlastnost — paní profesorka 
byla neobyčejně lidská. I v těžké nemoci, 
i v některých náročných hovorech (zkouš-
kách). To, co dávala nám, svým poslucha-
čům, byla především laskavá důvěra, se 
kterou věřila i v naše lidství. 

Jsem š�astná, že jsem se mohla ve svém 
životě s paní profesorkou setkat.

A za vše moc děkuji. 
MIRIAM PROKEŠOVÁ



Růžovými brýlemi
Miriam Prokešové

Je květen, krásný měsíc, lásky prý to čas. Žádnou láskou, tvrdí jeden spisovatel, 
zabývající se duší zvířat, si však na světě nemůžeme být jisti. Jedině prý láskou 

zvířecí.
Tak nevím. Říká se, že spojení se zvířaty a s přírodou v dnešní přetechnizované 

společnosti chybí. Nejsem si tím tvrzením tak zcela jistá. Skoro mám v poslední 
době opačný pocit. Zvířata jsou všude kolem nás. Ale že by nás také milovala?
Je velice romantické dívat se z obývacího pokoje, psát do notebooku a přitom 

počítat veverky, žijící na stromech v nedaleké strouze. Nebo se zadívat pozorněji 
a spatřit dokonce i srnčí rodinku, pasoucí se tam za stromy... Nedaleko sice staví 
dálnici, ale ony si už zvykly a nebojí se. Jsou dokonce už tak otrlé, že když jsem 
loni na podzim (motorovou sekačkou!) sekala trávu, přepadl mne náhle pocit, že 
se na mne někdo dívá. Otočila jsem se a ztuhla — několik metrů ode mne stála 
srna, a to s pohledem velice zpytavým a hlubokým. Rachot sekačky ji zřejmě

nevyvedl z míry. To mne její pohled zasáhl mnohem více. Ale prý jsem měla štěstí, 
řekl mi syn. Mohl tam místo srny klidně stát jelen v době říje. Nebo si mne mohl 

přijít omrknout divočák. Taky prý jej už u nás ve strouze někdo viděl...
Ne, zvířata mi opravdu nevadí. Ale kromě nich mám také ráda květiny

a zahradu. Letos to ale dopadlo velice špatně. Co mi nestačily sežrat srny,
zlikvidoval mráz. Co nezlikvidoval mráz, na tom si pochutnali krtci a hryzci. A co 

ušlo jim, to mi zakrátko zcela zničí slimáci a hlemýždi. A pokud si udělám záhonky 
se semínky, sezobou je ptáci. A když je nesezobou ptáci, rozhrabou je naše kočky 
v domnění, že jsem jim konečně přichystala venkovní záchodek. A co nepohnojí 

kočky, rozryjou v prudkém běhu psi, když ty kočky budou zběsile nahánět. Pravěký 
člověk musel být hodně inteligentní, když tuto přírodu v „akci“ zvládal a uživil se... 
Ale nevzdávám to. Jsem na tom líp než pravěký člověk. Mám techniku. A věřím, 

že se nakonec nějak sžijeme se zvířaty i s tou technikou a že se to poddá. Stejně 
tomu tak bude s bažanty nebo s jinými ptáky, kteří v našich keřích a stromech 

nezpívají, ale téměř řvou a budí nás v noci a nad ránem ze spánku svým
nezřízeným jekotem. Museli byste to zažít, abyste pochopili, že kohoutí jednorázové 
zakokrhání, a třeba i třikrát a rovnou u ucha, by bylo bývalo mnohem milosrdnější 
než toto noční a jitřní a ranní ptačí řádění. Chodím několik týdnů nevyspalá jako 

mátoha — a ani nevím, jaký druh ptáka mne to má vlastně na svědomí. V noci prý 
„nezpívá“ žádný, řekl mi jeden odborník Možná měl pravdu. Ale vysvětlete to tomu 

ptákovi v noci tam venku.
Zvířata nás prý milují. Možná ta domácí, která se umí přilísat a přitulit. Nebo 

mlátit prázdnou miskou o zem. Nebo zapomenout na slušné vychování a znečistit 
právě vyprané prádlo nebo si poznačit novou sedačku a přijmout ji tak

„do rodiny“. Nebo v případě koček ukrást ze stolu jídlo. Kolikrát se s naší Mícou 
honíme po kuchyni, chci-li zachránit rozmrazující se řízky nebo maso do polévky! 

Člověk aby byl pořád ve střehu. A to jsme měli kočku, která si uměla klidně otevřít 
ledničku a vzít si, na co zrovna měla chu�! Ale jinak na ni docela ráda vzpomínám. 

Byla hodná, milá a měla nás ráda.
Proč toto všecko píšu? Nejen proto, že se to píše samo, s chutí a lehce a že 

by příhody se zvířaty vydaly na celou úsměvnou knížku. Jen netuším, jak je to 
s tou láskou, a� lidskou či zvířecí. A chtěla jsem napsat něco o ní, když už je ten 
lásky čas. Jedno si však myslím, že vím — není důležité, nakolik jsme si jisti láskou 
jiných lidí nebo zvířat. Vždy� tu jistotu nám nikdo zajistit nemůže. Pochybnost si 

přece cestu vždycky najde.
Není tedy důležité, jakou lásku mají lidé a zvířata k nám, ale naopak - jakou 

láskou jsme schopni je obdarovávat my sami. 
Je důležité, do jaké míry jsme právě my tím, kdo má rád. A nejen ty milé 

a hodné pejsky a kočičky, ale také řvoucí ptáky, nenažrané srny nebo oslizlé
slimáky. Záleží jen na našem úhlu pohledu. 

A myslím, že to platí také i pro lásku mezi lidmi. S jediným rozdílem — láska lidí 
nebývá tolik úsměvná. 

Tak nějak většinou o něco více bolí.

Dobré rady s. r. o.
Pěstujte ovoce a zeleninu!

Náš domek stojí uprostřed zahrádkář-
ské kolonie. Sami také zahradu vlastníme 
a obhospodařujeme. Že by tam byl zrovna 
klid, to bych neřekla. Sobota dopoledne 
— startují sekačky. Podle zvuku bezpeč-
ně poznám, který soused už nastoupil do 
služby. Kdysi kosa nedělala takový rámus, 
navíc tráva se sekala dvakrát třikrát do 
roka. 

Ke konci léta nosím do sklepa koše 
jablek, následující měsíce nosím ze sklepa 
do popelnice kbelíky tmavěhnědých shni-
lých plodů odrůdy Champion a přitom si 
kladu otázku: jestli toto má být champion, 
jak asi vypadá poražený?

Když se urodí, urodí se všem, když 
přijde plíseň na brambory, v širokém okolí 
nenajdete jedinou zdravou na�. Co s fó-
liovníkem plným rajčat? Napadá vás: raj-
ský protlak, kečup, rajská polévka, rajská 
omáčka, lečo, fazolový lusk s rajčaty, šop-
ský salát a… jste s nápady v koncích. 

A co teprve když se vám urodí cukety!? 
Jednu týdně jste schopni nějak zpracovat, 
ale dvě tři denně? Cukety do bramboráků, 
cukety do pizzy, cukety do buchet,… Pře-
mýšlíte, koho obdarovat. Sousedé nepřichá-
zejí v úvahu, ti řeší stejný problém. Navíc 
jste jim už jednu igelitku vnutili. Nosíte 
cukety do práce, o víkendu navštívíte pár 
příbuzných a známých rodin s dětmi, ale 
to pořád není ono. 

Jen co se zbavíte cuket, je tady ostru-
žinobraní. Máte-li beztrnou odrůdu, máte 
výhodu v tom, že alespoň nevypadáte, jako 
byste dávali hobla kocourovi. Ale stejně, 
co s kbelíky ostružin? Navíc se musí sníst 
nebo zavařit okamžitě, nikoli až dozkou-
šíte u státnic nebo dopíšete příspěvek na 
konferenci. 

Sezóna končí ořechy. Ty by zas měly 
pro změnu někde doschnout a dozrát. Ne-
máte-li dostatečně velkou půdu, počítejte 
s tím, že jakákoli horizontální plocha ve 
vašem bytě bude obsazena vlašáky pravi-
delně padajícími na zem. Taky by mohly 
proschnout v krabicích od bot někde u to-
pení nebo na parapetu, ovšem za předpo-
kladu, že se topí, anebo svítí slunce. 

Ale i taková zahrádka má své kouzlo. 
Stačí, když koncem roku napadne sníh. 
Představte si: žádný plevel, žádné mande-
linky, žádné sekačky. Všude klid a do toho 
vůně domácích klobás z udírny. A vás 
hřeje myšlenka na to, jak v teple domo-
va popíjíte čaj s rumem a kancerogenní 
delikatesu zakusujete nakládanou okurkou 
vlastní výroby. 

Jo jo, není nad vlastní zeleninu!
 - IB -



Uzávěrka dalšího čísla je v pondělí 5. června 2006 do 10.00 hod.
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Z dějin Moravy
Zájemci o vlastivědu Moravy dostali v těchto dnech do rukou první letošní 
číslo Vlastivědného věstníku moravského, jediného celostátního časopisu 
věnovaného staré i novější minulosti Moravy a Slezska. Číslo vyšlo za 
finanční podpory Brna, Břeclavi, Hranic, Prostějova, Hrotovic, Vavřince 
na Blanensku, Ludgeřovic na Opavsku, Kralic na Hané, Jestřebí na Šum-
persku, Štok na Havlíčkobrodsku a Troubska na Brněnsku. Naše čtenáře 
upozorňujeme na několik zajímavostí.

První článek je věnován 250. výročí narození W. A. Mozarta a všímá 
si uplatňování jeho oper v brněnské Redutě. Je pozoruhodné, že se tehdy 
Brno opičilo po Vídni, kde nebyl Mozart v oblibě, takže se jeho díla spíše 
uplatňovala v „periferijních městech“, jako byla např. Praha.

Další článek, Tak se rodil velký podnik, se týká vzniku a budování 
strojíren (ŽĎAS) ve Ž�áru nad Sázavou, a to na základě vzpomínek 
pamětníků. Ukazuje se, že byl užitečný nejen národnímu hospodářství, ale 
přinesl i blahobyt kraje Vysočiny, „kde končil chléb a začínalo kamení“. 
Článek je provázen dobovými snímky z 50. let 20. století.

O moravském kancléřství v roce 1207, ale také o stavbě olomouckého 
románského hradu píše další studie. Jde o dosud málo prozkoumanou část 
středověkých dějin Moravy, která stojí stranou zájmu ústředních vědeckých 
institucí.

Dominikánské školství na Moravě v 17. a 18. století sleduje další autor. 
Jde hlavně o klášterní školy v Brně, Olomouci a Znojmě, které přinášely 
vzdělanost do mimouniverzitního prostředí Moravy.

Lidový zvyk „ostatkové právo“ ve Veselici a Vavřinci na Blanensku žije 
ve zmíněných obcích dodnes. Příspěvek jej dokumentuje slovy i fotogra-
fiemi.

K tankové bitvě pod Brnem koncem dubna 1945 se vrací druhá část 
příspěvku, jehož sepsání bylo vyvoláno neúplnými informacemi na ruském 
internetovém portálu Russian Battlefield. Jde o události mezi Rajhradem 
a Ořechovem.

Drobnější příspěvky se týkají vzniku pavilonu Anthropos v Brně-Pi-
sárkách, umístění kopií gotických plastik v katedrále sv. Petra a Pavla 
v Brně, archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 2004, 
výročí „krvavého křtu českého Brna“ 5. října 1905, kdy při demonstraci za 
českou univerzitu rakouský voják probodl učně Františka Pavlíka, rodáka 
z Ořechova. Článek je doplněn ojedinělými dobovými snímky.

Zvláštní část je věnována dějinám města Adamova, jeho elektrifikaci, 
ale i povodni v červenci 1927.

Závěr čísla představují recenze publikací týkajících se dějin moravských 
a slezských míst. (MAPA)

pořádá Městské muzeum a galerie v Hranicích
zahájení 11. května 2006 v 17.00 hodin

výstavní síň 
Synagoga Hranice
otevřeno út–so 9–12.30 a 13–16 

ne 9–12.30 a 13–17

11/5/~/9/6/2006
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Pod povrchem železného 
moře majestátní ticho, 
příšeří...a tisíce tun oceli 
Loc: 49°49’10.86’’N
18°16’42.74’’E

Knižní novinka
KNĚŽKY VENUŠINY aneb z historie prostituce v prů-
myslovém velkoměstě, autor Milan Myška, edice Ostravica, 
Formát 120 x 170 mm, brož., 40 str., 11 ilustrací a dobových 
vyobrazení, 40 Kč.
Prostituce — jev, který je považován za „skvrnu na tváři 
města“. Nicméně bez znalosti historie tohoto společenského jevu by dějiny 
města a jeho obyvatel byly jen kusé a neúplné. A� si to připouštíme, nebo 
ne, také život ve veřejných domech, bujné a alkoholem rozvášněné prostře-
dí putyk a brlohů či každovečerní sháňky šlapek po dychtivých klientech 
v ostravských ulicích nebo obchod s bílým masem tvořily neodmyslitelný 
kolorit americkým tempem se rozvíjejícího průmyslového města. Taková je 
historie, protože takový byl i život. (Úryvek ze závěru knihy)
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