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Hluchoslepota a lidé kolem ní: „I ve tmě
a tichu se dá důstojně žít“ • Setkání
předních medievalistů v Olomouci •
Ohlédnutí: České akademické hry v Olo-
mouci – úspěch studentů UP • Diskuse,
názory, ohlasy

Od roku 1990 udělila Univerzita Palackého
celkem již 27 čestných titulů doctor honoris
causa. Mezi jejich držitele patří např. doc.
A. Holý, DrSc., I. Theimer, T. Špidlík, S. Wie-
senthal, Ch. Merrill či V. Havel. Před týdnem
se mezi ně na návrh CMTF UP zařadil také
A. Schindler, významný olomoucký skladatel,
interpret, organolog.

(Více informací níže a na str. 4.)
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g Významnému olomouckému interpretovi du-
chovní hudby Antonínu Schindlerovi udělila Uni-
verzita Palackého titul doctor honoris causa.
Zasedání vědeckých rad UP a Cyrilometodějské
teologické fakulty UP, na kterém byl titul slavnost-
ně předán, se uskutečnilo v pátek 13. 5. 2005
v aule Filozofické fakulty UP. Udělením čestného
doktorátu olomoucká univerzita ocenila zejména
jeho nový styl interpretace varhanních děl, odka-
zující na propracovanou vnitřní ideu – „filozofii“
tónu, jeho pedagogicko-osvětovou činnost a pub-
likační činnost literární. Hudba mi pomohla v mno-
hých těžkých chvílích; pomohla mi realizovat dar,
jenž mi byl dán – dar nadání, uvedl A. Schindler,
když zmínil svůj obdiv k varhanní hře již od útlého
dětství.

A. Schindler je autorem rozsáhlé řady odbor-
ných, především organologických prací, ale též
popularizujících vlastivědných publikací. Jako skla-
datel se soustře�uje zejména na scénickou hud-
bu k loutkovým hrám a na sborovou tvorbu.
Podle jeho návrhu byly v letech 1959–1969
rekonstruovány mj. slavné Englerovy varhany
v olomouckém chrámu sv. Mořice, kde působí
také jako varhaník a ředitel kůru. Právě počátek
zmíněného období považuje oceněný interpret
duchovní hudby za velmi důležitý mezník, a to
nejen pro již uvedené Englerovy varhany, ale také
pro kněží, jež v tehdejší době u sv. Mořice
působili. A. Schindler, jehož krédo zní Nečiň
druhým to, co nechceš, aby druzí činili tobě, patří
mezi spoluzakladatele Moravské filharmonie, za-
ložil hudební oddělení Vlastivědného muzea v Olo-
mouci a inicioval vybudování Václavkova sálu
s varhanami a instalaci varhan do sálu Reduta
(později byly přemístěny do ZUŠ Žerotín). Je
rovněž prezidentem a dramaturgem Mezinárod-
ního varhanního festivalu Olomouc, který v roce
1969 založil. Za svou dosavadní tvůrčí práci
obdržel řadu významných ocenění doma i v za-
hraničí. (Další informací viz str. 4, rubrika Předsta-
vujeme.)
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g V den, který by se zdál nevhodný pro pořádání
jakékoliv akce, tedy v pátek 13. (měsíce května 2005)
proběhlo v aule Přírodovědecké fakulty UP již druhé
setkání olomouckých chemiků (první setkání bylo
zrealizováno 26. 11. 2003, viz Žur-
nál UP č. 10/2003), o jehož uspořá-
dání se i tentokrát postarala olo-
moucká pobočka České společ-
nosti chemické.

Cílem tohoto setkání pracovní-
ků a studentů sedmi chemických
pracoviš� PřF a LF UP bylo před-
vést kolegům z oboru ty nejlepší
výsledky a směry dalšího zaměře-
ní vědeckého výzkumu. Nešlo jen
o maximální informovanost o řešených vědeckých
problémech na chemických pracovištích, ale i o po-
sílení spolupráce na studovaných tématech. Chemic-
ká pracoviště PřF a LF UP v tomto roce zahajují nové
období výzkumné činnosti, podpořené úspěchy v ce-
lostátní soutěži o finanční podporu MŠMT v podobě
nových záměrů a výzkumných center.

Udělení čestného doktorátu
Antonínu Schindlerovi

Druhé setkání olomouckých chemiků

Setkání při příležitosti Světového dne alergie a astmatu
g V rámci Světového dne alergie a astmatu připravili 11. 5. odborníci
z Oddělení alergologie a klinické imunologie (OAKI) Fakultní nemocnice
Olomouc (FNO) setkání pacientů se zdravotníky a výrobci léků. Je to po
Praze druhá největší akce tohoto druhu v České republice a my ji
pořádáme už pátý rok. V naší zemi je evidováno na pět set tisíc
astmatiků, jejich skutečný počet se ale odhaduje až na sedm set
padesát tisíc. Znamená to tedy, že přibližně třetina z nich není
odpovídajícím způsobem léčena, podotkl primář OAKI doc. J. Bystroň,
CSc. Není-li astma léčeno, může pacient podle něj skončit i na
nemocničním lůžku. Bývá často nemocný, musí omezovat své spole-
čenské aktivity, je tu riziko invalidizace a může to vést i k hospitalizaci,
která je samozřejmě nákladná. U léčeného pacienta se naopak jedná jen o ambulantní chorobu. Dobře léčený
astmatik se nemusí omezovat v aktivitách pracovních, ani mimopracovních, může dělat vše, vysvětlil doc.
Bystroň.

Na organizaci akce, při níž si zájemci mohli v prostorách Teoretických ústavů nechat změřit plicní funkce či se
seznámit s inhalačními technikami a pomůckami, se kromě Oddělení alergologie a klinické imunologie podílela
i Česká iniciativa pro astma, Dětská klinika a Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FNO a Klub astmatiků, jenž při
alergologickém oddělení vznikl.

-eh-, -red-, foto -tj-

Odborný program zahájil představením nejvýznam-
nějších výzkumných úspěchů v oblasti rozvoje analy-
tických metod zaměřených na zvýšení citlivosti
a selektivity zejména separačních technik prof. K. Lemr

z Katedry analytické chemie. Po-
ukázal zejména na to, že přístrojové
vybavení a um našich analytiků
dosahuje neuvěřitelných výsledků,
kdy lze analyzovat konkrétní látky
i v koncentracích odpovídajících
výskytu jediné molekuly analytu na
více než miliardu molekul ostatních
látek v systému. Jako příklad mo-
hou sloužit detekce prekurzorů bo-
jových chemických látek v sou-

vislosti s úmluvou o zákazu chemických zbraní. Na
řešení této problematiky získala katedra i mezinárodní
grant agentury OPCW.

Další pracoviště představující své výsledky, Ka-
tedra anorganické chemie, prostřednictvím svého
zástupce RNDr. P. Kopela informovala o svých úspě-

Dokončení na str. 3
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g V pátek 13. 5. se v Regionálním centru, s. r. o.,
v Olomouci konal celostátní seminář I ve tmě a tichu
se dá důstojně žít. Akce byla pořádána Katedrou
kinantropologie a společenských věd FTK UP, občan-
ským sdružením Záblesk – sdružením rodičů a přátel
hluchoslepých dětí pod odbornou garancí MUDr.
E. Maňáskové (FN Olomouc) Ač se problematikou
hluchoslepoty zabývá v ČR jen velmi málo odborní-
ků – většinou se jak lékaři, tak speciální pedagogové,
psychologové orientují jen na jednu z vad (zrak nebo
sluch) – přesto se seminář setkal s příznivou účastí
více než 70 zájemců z řad sociálních pracovníků
krajských úřadů v ČR, zástupců MŠMT ČR, MPSV
ČR, studentů UP a samých osob s hluchoslepotou (ze
sdružení VIA, LORM), rodičů hluchoslepých dětí.

Seminář navázal na konference věnované hlucho-
slepotě a jejímu řešení, jež proběhly v letech 2003
a 2004 s garancí Univerzity Palackého. Dosažené
výsledky a úkoly stanovené v závěrech konferencí se
staly jedním z bodů diskutovaným na semináři.

Páteční příspěvky můžeme shrnout do třech zá-
kladních oblastí: dopolední program se věnoval hod-
nocení současného stavu péče o osoby s hluchosle-
potou z pohledu rodičů (I. Rečková, Záblesk) a se
systémem péče ve Velké Británii seznámila A. de Voil
(dlouholetá pracovnice SENSE, Velká Británie). Lze
jen doufat, že se obdobných samozřejmostí péče
poskytované ve Velké Británii dočkají i hluchoslepé
osoby u nás. Jde zejména o zavedení transitních
programů pro děti od 14 do 25 let vycházejících
z představ a požadavků osoby s hluchoslepotou. Mgr.
Pogodová (MPSV ČR) upozornila na řadu let očeká-
vaný Zákon o sociálních službách a sociálních pra-
covnících, díky němuž, bude-li v brzké době schvá-
len, bude mít hluchoslepý člověk nárok na osobní
asistenci a výběr služeb, o kterých by si mohl
rozhodovat sám a řídit tak vlastní život (nebýt odkázán
na institucionální a nedostačující péči). Dr. D. Štěrbo-
vá zakončila dopolední blok upozorněním na význam

Hluchoslepota a lidé kolem ní: „I ve tmě a tichu se dá důstojně žít“
sociální podpory rodin s hluchoslepými dětmi, zejmé-
na ve smyslu schopnosti rodiny vést dítě k nezávis-
losti. Ve svém příspěvku zmínila kvalitativně probíhají-
cí výzkum v rodinách hluchoslepých dětí i s jeho
částečným zaměřením na pohybové a volnočasové
aktivity, které jsou pro takto postižené osoby jedněmi
z těch, které jim pomáhají zdokonalovat dosažené
dovednosti v samostatnosti (orientace, sebeobsluhy
atp.).

Druhý blok semináře byl zaměřen na komunikaci
a vzdělávání. Byl zahájen praktickými ukázkami mo-
delových situací z běžného života („namaž rohlík
a udělej si svačinku“, „obleče se“, „budeme trochu
cvičit“, „půjdeme nakupovat“) – těchto situací se
pokoušeli úspěšně zhostit vidící a slyšící účastníci
semináře – na daný moment ohlušeni a oslepeni –
s cílem poznat, jaké je to nevidět a neslyšet. Jejich
průvodci v těchto aktivitách byli opět vidící a slyšící
účastníci, kteří jim pouze neverbálně a taktilně pomocí
hmatu sdělovali, co mají za úkol. Po shlédnuté
projekci svých dosažených úspěchů (celé jejich sna-
žení bylo zaznamenáno a okamžitě promítnuto jako
další plánovaná součást semináře – díky AVC UP) si
měly možnost obě strany sdělit své pocity. Význam
taktilního jazyka hluchoslepých osob, způsob komu-
nikace navzájem pomocí této formy zmínila doc.
E. Souralová, Ph.D., společně s Mgr. J. Langerem,
Ph.D., z Katedry speciální pedagogiky PdF UP. Jejich
příspěvek byl vysoce hodnocen samými hluchoslepý-
mi osobami, nebo� výsledky výzkumu v oblasti taktil-

ního jazyka vycházejí z praxe a pro ni jsou určené.
Blok končil vystoupením odborníků na vzdělávání
hluchoslepých dětí (Mgr. J. Langera, ředitele Spec.
MŠ pro SP v Olomouci) a speciálních pedagogů třídy
pro hluchoslepé – Mgr. Rosulkové, Mgr. Bilíkové a Bc.
Štolcarové). Dozvěděli jsme se, že v České republice
bude snad otevřena Praktická škola pro hluchoslepé
právě v Olomouci.

Závěrečný blok byl uveden mottem „tma a ticho“
prostřednictvím videoprogramu o hluchoslepotě „Ve
tmě, tichu a sám…“, který byl pod garancí dr.
D. Štěrbové natočen v minulém roce s premiérou
13. 5. 2005; cílem videa je zvýšení informovanosti
o životě hluchoslepých osob a naplnění jejich potřeb.
A na něj navazoval příspěvek dr. J. Jakeše (VIA)
k možnostem a bohužel zatím nedostupnostem zřízení
chráněného bydlení pro hluchoslepé osoby. Upozor-
nění, že prožije-li někdo život v rodině a v dospělosti
by měl rodinu opustit, nebo� i on i rodina má právo na
samostatný a nezávislý život, avšak ne na život
v ústavu, bylo zdůrazňováno v mnoha příspěvcích.

Na závěr semináře obdrželi účastníci videoprogram
„Ve tmě, tichu a sám…“.

Je zapotřebí ocenit a práci a poděkovat za pomoc
při zabezpečení technické stránky semináře pracovní-
kům Audiovizuálního centra UP v Olomouci v čele
s dr. H. Pilátovou. Finančně byl seminář podpořen
MZ ČR a Nadací Charty 77, Kontem Bariéry.

PhDr. D. Štěrbová, Ph.D., Katedra kinantropologie
a společenských věd FTK UP

7. česko-slovenské sympozium k dějinám medicíny, veterinární medicíny a farmacie
g Již několik let se pravidelně koná mezinárodní setkání odborníků zabývajících se historií medicíny, farmacie
a veterinářství. Rozhodli jsme se na tuto několikaletou tradici navázat a uspořádat 7. česko-slovenské
sympozium k dějinám medicíny, veterinární medicíny a farmacie na Lékařské fakultě UP v Olomouci. Termín
konání je 8.–10. 6. 2005.

Konferenci pravidelně pořádá Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Ústav dějin – Archiv Univerzity Karlovy, Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho
lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave společně s dalšími institucemi. Letos se úlohy
hlavního organizátora ujal Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařské fakulty UP a Archiv UP
v Olomouci.

Hlavním cílem těchto sympozií je udržet a rozvíjet česko-slovenskou spolupráci a zároveň se podílet na rozvoji
samotných vědních oborů – dějiny lékařství, veterinárního lékařství a farmacie. Chceme zdůraznit vzájemnou
provázanost a neoddělitelnost vývoje medicíny, farmacie a přírodních věd pomocí historických a historicko-
sociologických metod. Z konference hodláme vydat sborník abstraktů přednesených příspěvků.

O významu celé akce také vypovídá skutečnost, že členství v čestném předsednictvu přijaly významné
osobnosti vědeckého i veřejného života: prof. J. Mačáková, CSc., rektorka UP, prof. Z. Kolář, CSc., děkan
LF UP, odb. as. Mgr. L. Špirudová, proděkanka pro záležitosti nelékařských studií LF UP, prof. L. Dvořák, CSc.,
děkan PřF UP, prof. J. Hálek, CSc., senátor Parlamentu ČR, prof. I. Gladkij, CSc, přednosta Ústavu sociálního
lékařství a zdravotní politiky LF UP, prof. I. Barteček, CSc., děkan FF UP, plk. MUDr. L. Dobeš, ředitel VN
Olomouc, Mons. J. Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, dále potom představitelé
samosprávy RNDr. I. Kosatík, hejtman Olomouckého kraje a Ing. M. Tesařík, primátor Města Olomouce, kteří
celou akci podpořili i finančně.

Za organizační výbor
Mgr. R. Klos, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP

Dne 11. 5. 2005 vystoupil v rámci cyklu Didaktických
seminářů Katedry matematiky PdF UP prof. George
Malaty z Univerzity of Joensuu z Finska s přednáš-
kou na téma Understanding of Mathematics. Před-
náška byla zaměřena na problematiku porozumění
v matematice, konkrétně pak na porozumění žáka
v rámci primárního vzdělávání. Svým pojetím vystou-
pení vycházelo z uplatňování konstruktivistických pří-
stupů v edukační realitě současné finské školy. Na
vystoupení logicky navazoval pracovní seminář „What
are the reasons behind the success in mathematika“,
který se konal následující den v prostorách Katedry
matematiky. Seminář byl zaměřen na problematiku
profesní přípravy budoucích učitelů prvního stupně
a na specifické podmínky finského školství. Zajímavá
diskuse se nejprve rozproudila na komparativní téma
profesionálního postavení učitele a postavení instituce
školy v rámci společnosti ve Finsku a u nás. Následně
se pak diskutovalo o výsledcích mezinárodního pro-
gramu hodnocení žáků v matematické gramotnosti
PISA (projekt Organizace pro hospodářskou spolu-

Přednáška finského hosta
práci a rozvoj – OECD) zaměřeného na mezinárodní
srovnání znalostí žáků, ve kterém se Finsko umístilo
na 1. místě ze
41 zúčastně-
ných zemí.
(Poznamená-
váme, že Čes-
ká republika
se umístila až
na místě pat-
náctém.) Po-
sluchače pře-
devším zají-
malo, jaká primární východiska, jaké edukační pod-
mínky a jaká základní filozofie matematického vzdělá-
vání stojí za takovým úspěchem finského školství.
Věříme, že pro všechny zúčastněné bylo setkání
s prof. G. Malatym nejen informativní, ale také
v mnohém inspirující.

M. Uhlířová, Katedra matematiky PdF UP,
foto archiv katedry

Stručně
Část letošního
ročníku mezi-
národního fes-
tivalu Divadelní
Flora 2005 pro-
běhla v prosto-
rách Umělecké-
ho centra UP
pod názvem
Open konvikt:
4. 5. hrál na nádvoří F-dur Jazzband, parkán patřil

představení „Mezi ne-
bem a zemí“ (L. Třebic-
ký – Divadlo „Okolo“).

* * *
Burzu pracovních příle-
žitostí určenou pro ab-
solventy i studenty UP
připravilo na 11. 5. v Ga-
lerii Zbrojnice IC UP Pro-
fesně poradenské cent-
rum UP.

* * *
Katedra anglistiky a ame-
rikanistiky FF UP ve spo-

lupráci s Filozofickou fakultou MU v Brně uspořádaly
12. 5. předsta-
vení jednoho
herce s tex-
ty Shakespearo-
vých Sonetů
v podání S. Das-
tora, člena pres-
tižní Royal Sha-
kespeare Com-
pany ve Strat-
fordu – Shake-
speare’s Loves (Performance of the Sonnets).

-red-, foto -tj-
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ších v oblasti studia komplexních sloučenin využitel-
ných v praktických aplikacích v oblasti čištění odpad-
ních vod či využití jejich výhodných biologických
aktivit. Doc. Klečková z téže katedry seznámila pří-
tomné s problematikou výuky učitele chemie. Mimo
jiné zdůraznila nutnost výchovy mladé generace
k zájmu o přírodní vědy, nebo� jen tak se můžeme
dočkat dalších úspěšných vědeckých pracovníků
v našich řadách.

Katedra biochemie, jedno z nejmladších chemic-
kých pracoviš�, ústy svého zástupce doc. M. Šebely,
představila trojlístek směrů svého výzkumného zamě-
ření, orientovaného do oblastí proteinové chemie
a proteomiky, biochemie a fyziologie obranných reak-
cí u rostlin a v neposlední řadě molekulární biologie
a genetiky. Toto pracoviště dosahuje již tradičně
značné úspěchy v oblasti studia izolace, strukturního
uspořádání a vlastní funkce vybraných enzymů, při-
čemž tento výzkum je s dlouhodobou perspektivou
směřován do oblasti ryze praktické, tedy využitelnosti
geneticky modifikovaných rostlin v zemědělství.

Katedra fyzikální chemie existuje jako samostatné
pracoviště teprve třetím rokem, ale výzkum provozo-
vaný jejími členy je mimořádně bohatý, což dokládá
i to, že pracovníci katedry se podílejí na řešení dvou
výzkumných záměrů a dvou výzkumných center.
Důležitou oblast výzkumu, zaměřenou na moderní
nanotechnologické trendy představil RNDr. R. Zbořil,
který prezentoval významné úspěchy pracoviště (spo-
lečného s Katedrou experimentální fyziky) v oblasti
syntézy nanočástic oxidů železa, kde například
v přípravě vzácné γ formy oxidu železitého drží toto
pracoviště světový primát. Vystoupení druhého zá-
stupce této katedry, RNDr. M. Otyepky, představilo
pohled na zcela odlišnou oblast fyzikálně chemického
výzkumu, na oblast teoretické a počítačové chemie,
kde přes prozatím minimální materiální zázemí bylo
dosaženo významných úspěchů v oblasti teoretické-
ho řešení interakce vybraných enzymů s jejich sub-

stráty, zaměřené nejen na vlastní pochopení mecha-
nismů těchto biologicky významných dějů, ale též na
možnosti modifikace enzymů s cílem zvýšení jejich
katalytické aktivity, např. při detekci a odbourávání
halogenovaných uhlovodíků v životním prostředí.

I když Katedra organické chemie patří spíše k těm
tradičním chemickým katedrám, její pracovníci patří
věkově mezi nejmladší chemiky na naší univerzitě, ale
i přes tento věk dosahují významných úspěchů ze-
jména v oblasti studia syntéz dusíkatých organických
sloučenin, které hrají důležité role jak v živých organiz-
mech, tak i jako možná léčiva. Velmi nadějné jsou
například výsledky inhibičních studií vybraných fena-
cylesterů na Mycobacterium tuberculosis, či vý-
znamné výsledky v oblasti studia vztahu struktury
a biologické aktivity 3-hydroxy-4(1H)-chinolonů, jak
předvedl ve svém nejen vědecky, ale i humorně
pojatém proslovu vedoucí této katedry doc. J. Hlaváč.

I chemické pracoviště Ústavu lékařské chemie
a biochemie LF UP se ústy svého zástupce RNDr.
Z. Dvořáka mohlo pochlubit skvělými výsledky své
výzkumné práce. Vedle již dlouhodobých úspěchů
v oblasti fytochemie zaměřené na oblast izolace
a studia biologických účinků přírodních látek (řada
preparátů se již dostala na pulty lékáren), se v poslední
době stále více pozornosti na tomto chemickém
ústavu věnuje studiu metabolismu léků a lékových
interakcí, což je oblast v dnešní době ohromného
rozvoje výroby a vývoje nových léků velmi zajímavá
a z hlediska teoretického i aplikačního potenciálu
mimořádně významná. V této oblasti je důležitá část
výzkumu zaměřena mimo jiné na význam cytochromu
P450 v metabolismu cizích látek.

Poslední prezentované pracoviště – Laboratoř růs-
tových regulátorů – prostřednictvím svého vedoucího
prof. M. Strnada představilo poslední úspěchy plodné-
ho spojení mezi chemickými a biologickými obory,
reprezentované zejména oblastí rostlinných hormonů –
cytokininů a jejich syntetických analog, majících ohrom-

né perspektivy v humánní medicíně závažných one-
mocnění. Toto špičkově vybavené pracoviště dosahuje
tradičně špičkových vědeckých výsledků, které se
snaží uplatňovat v praxi. Vždy� kdo by neměl zájem
o krémy proti stárnutí nebo krásné pokojové rostliny.

Novým prvkem v setkání olomouckých chemiků
byla krátká vystoupení zástupců sponzorujících firem
Labicom, Merci, Pragolab a Chromspec. Výběr nebyl
vůbec náhodný, sponzorské firmy nejsou jen důležitý-
mi dodavateli přístrojové techniky, laboratorního vyba-
vení a chemikálií pro chemická pracoviště, ale v mnoha
případech se i podílí na řešení dílčích problémů, jako
např. fa Labicom v oblasti separačních technik nebo fa
Pragolab v oblasti studia nanomateriálů.

Co napsat závěrem? Druhé setkání olomouckých
chemiků ukázalo, jak ohromný kvalitativní skok olo-
moučtí chemici za uplynulé dva roky udělali. Publikují
ve světově uznávaných časopisech s vysokými hodno-
tami impakt faktorů (pronikli např. i do časopisů
Americké chemické společnosti, tedy do nejprestižněj-
ších časopisů v oblasti chemie), navazují spolupráci
s dalšími chemickými pracovišti po celém světě, která
přináší velmi rychle další vědecké výsledky i světovou
prestiž. V neposlední řadě jsou olomoučtí chemici
velmi úspěšní i v oblasti získávání financí na svůj
výzkum, a to nejen financí ze zdrojů MŠMT či GAČR,
ale i financí poskytovaných mezinárodními grantovými
agenturami. O budoucnost olomouckých chemiků tedy
netřeba se bát a bude zajímavé, jaké nové úspěchy
budou prezentovány na dalším setkání.

A pokud budete chtít vidět olomoucké chemiky
v akci, při práci s mladými adepty přírodních věd i při
diskusi se širokou veřejností nad problematikou che-
mie v našem každodenním životě, přij�te ve dnech
27.–28. 5. 2005 na Horní náměstí, kde budou mít
společně s fyziky a matematiky svůj tradiční jarmark.

Za organizátory
RNDr. L. Kvítek, CSc., a RNDr. M. Otyepka, Ph.D.,

foto na 1. straně archiv autorů

Druhé setkání…
Dokončení ze str. 1

g Ve dnech 5.–7. 5. se v prostorách konviktu konala
mezinárodní konference s názvem Literatur im Do-
nauraum (Literatura v Podunají). Konferenci uspořá-
dala Katedra germanistiky FF UP u příležitosti zřízení
nového Centra pro výzkum starší německé literatury
a lingvistiky. Akci zaštítili spolková ministryně kultury,
FU Berlin a DAAD. Do Olomouce se sjeli přední
medievalisté z Německa, Rakouska a České republi-

g Ve dnech 6.–8. 5. se v sídle Českého katolického
biblického díla v Dolanech uskutečnilo již tradiční

páté výjezdní heb-
rejské soustředění
Katedry biblických
věd CMTF UP.
Zúčastnili se jej stu-
denti a pedagogo-
vé Cyrilometoděj-
ské teologické fa-
kulty, Filozofické fa-
kulty i další hosté.
Účastníci se po

celý víkend věnovali četbě a výkladu hebrejského textu
závěrečných kapitol knihy Geneze. V souvislé četbě
navázali na text, jemuž bylo věnováno soustředění
loňské („Jákobův cyklus“) a společně přečetli a vyložili
si „Josefův příběh“.

Na jaro 2006 je plánované další, již šesté soustře-
dění. Bude věnováno četbě začátku knihy Exodus.

G. Vlková, foto archiv katedry

Setkání předních medievalistů v Olomouci: literatura v Podunají
ky. Přednesli příspěvky z oblasti středohornoněmecké
a raněhornoněmecké lingvistiky a literatury, a zpro-
středkovali tak účastníkům nejaktuálnější poznatky
výzkumu, které se často opíraly o analýzu dokumentů
odkrytých v archivech regionu.

Součástí konference byly doprovodné akce. V Kapli
Božího Těla v konviktu se konal koncert L. Ceralové,
bývalé posluchačky olomoucké germanistiky, která
v současnosti působí v Dráž�anech. O klavírní dopro-
vod se postarala E. Šilarová. Zazněly skladby Chopi-
na, Rachmaninova či Dvořáka. Na hradbách v ulici
Křížkovského proběhlo grilování. Zájemci se zúčastnili
procházky hanáckou metropolí s odborným výkla-
dem. Konference byla neoficiálně zakončena v Mo-
ravské restauraci. O příjemnou atmosféru a hladký
průběh se postarali spolupracovníci Centra pro vý-
zkum moravské literatury. Konference proběhla v pří-
jemné atmosféře a tematicky přispěla k rozhledu nově
vznikajícího oboru, který si klade za cíl vybudovat
v Olomouci základnu pro zájemce o obor nejen
z České republiky, ale i ze zahraničí.

K. Slámová, FF UP

Výjezdní hebrejské soustředění
Katedry biblických věd CMTF

Olomouc opět vítězí
na GISáčkovi v Ostravě
g Dne 3. 5. se konala v Ostravě studentská konferen-
ce GISáček 2005, kterou pořádá Institut geoinformatiky

Báňské fakulty Technické
univerzity. Studenti na této
soutěži každoročně pre-
zentují výsledky svých ba-
kalářských a diplomových
prací.

Letošního meziškolní-
ho kola se zúčastnil olo-
moucký student bakalář-
ského oboru geogra-
fie – geoinformatika z Pří-

rodovědecké fakulty UP Jaroslav Burian s prací na
téma Internetové řešení územního plánu města
Náměště nad Oslavou.

Studentské práce hodnotila odborná porota slože-
ná ze zástupců pracovníků komerční sféry, státní
správy a akademické sféry.

V kategorii bakalářských prací obsadil J. Burian
první místo. Navázal tak na dobrou tradici naší
katedry z loňského roku, kdy se naši studenti také
výborně umístili.

Děkuji tímto studentu za velice pěknou prezentaci
naší olomoucké Katedry geoinformatiky.

Bližší informace o soutěži naleznete na http://
gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2005/gisacek_05.htm.

Ing. Z. Dobešová, Katedra geoinformatiky PřF,
foto archiv katedry

Studentské divadlo sekce ukrajinistiky
g Lesja Ukrajinka byla nejen Ukrajinka, ale také slavná spisova-
telka, básnířka a dramatička, jejíž tvorba nás dodnes oslňuje.

Studenti sekce ukrajinistiky Katedry slavistiky FF UP upravili,
nastudovali a předvedli kouzelné, zhruba hodinové představení
„Lesní písně“ (Лісова пісня) této autorky. Po tříměsíční práci,
s pomocí ukrajinských lektorek dr. Malinevské a Mgr. Cholod-
Martynec, v režii E. Kadlecové, vzniklo příjemné studentské
divadlo plné lehkosti, nadsázky, vážnosti, ale i žertu. Přesto, že
„Lesní píseň“ je v podstatě tragický příběh, byl podán s tolik
vítaným optimismem.

 Rozhodně je třeba ocenit vynalézavost studentů při tvorbě
scény, jejich umění přednesu a množství energie do celé hry vložené. Příjemnou atmosféru dotvářely útulné
prostory Divadelního sálu v konviktu, kde se hra v podvečerních hodinách 9. 5. 2005 odehrála. Děkujeme
a těšíme se na další hru!

R. Semeráková, studentka ukrajinistiky, foto L. Merz
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INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY

PŘEDSTAVUJEME

Děkan Lékařské fakulty UP vypisuje
výběrová řízení

na obsazení míst a funkcí:
– dva odborné asistenty nebo asistenty Ústavu

praktického lékařství s částečnými úvazky; kvali-
fikační požadavky: atestace I. stupně z oboru
praktické lékařství, atestace II. stupně vítána, 10 let
praxe v oboru, zkušenosti s výukou studentů ve
vlastní ordinaci, časové možnosti uvolnění z ordi-
nace pro výuku, zkušenosti s LSPP, resp. RZP,
resp. návštěvní službou u pacientů v bytech,
vítána znalost angličtiny;

– dva odborné asistenty nebo asistenty I. chirur-
gické kliniky s částečnými úvazky;

– tři odborné asistenty nebo asistenty Ústavu lékařské
genetiky a fetální medicíny s částečnými úvazky;

– odborného asistenta nebo asistenta Ústavu patologie;
– odborného asistenta nebo asistenta Ústavu fyziologie;
– dva odborné asistenty nebo asistenty Kliniky zubní-

ho lékařství;
– dva odborné asistenty nebo asistenty Neurologické

kliniky;
– dva odborné asistenty nebo asistenty Kliniky

ústní, čelistní a obličejové chirurgie, jedno místo
na úvazek 1,00 a druhé na částečný úvazek 0,10.
Kvalifikační požadavky na místa odborných asisten-

tů nebo asistentů: VŠ v oboru, atestace vítána, pedago-
gické schopnosti, předpoklady pro vědeckou a pub-
likační činnost, znalost světového jazyka, morální bez-
úhonnost.
– docenta Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství pro

výuku filosofie, etiky a metodologie vědy; kvalifikač-
ní požadavky: vědeckopedagogický titul, pedago-
gické schopnosti, znalost světového jazyka, morální
bezúhonnost;

– odborného asistenta nebo asistenta Ústavu teorie
a praxe ošetřovatelství se zaměřením na geriatric-
kou, paliativní a hospicovou ošetřovatelskou péči;
kvalifikační požadavky: magisterské vzdělání v oboru
ošetřovatelství, specializace či praxe ve výše uve-
dených oborech, pedagogické schopnosti, předpo-
klady pro vědecko-výzkumnou a publikační činnost,
znalost světového jazyka, morální bezúhonnost;

– odborného asistenta nebo asistenta Ústavu teorie
a praxe ošetřovatelství s částečným úvazkem pro
výuku ošetřovatelství zejména v anglickém studij-
ním programu; kvalifikační požadavky: magisterské
vzdělání v oboru ošetřovatelství, specializace či
praxe ve výše uvedených oborech, pedagogické
schopnosti, předpoklady pro vědecko-výzkumnou
a publikační činnost, znalost světového jazyka,
morální bezúhonnost;

– přednosty Ústavu biologie;
– přednosty Ústavu normální anatomie;
– přednosty Ústavu fyziologie;
– přednosty Ústavu sociálního lékařství a zdravotní

politiky.
Kvalifikační požadavky: VŠ vzděláním specializace

v oboru, vědeckopedagogický titul profesor nebo do-
cent, minimálně 10 let praxe, předpoklady dle zákona
č. 451/1991 Sb.), zdravotní způsobilost a bezúhonnost,
osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení od-
borného a vědeckého týmu, aktivní znalost jednoho
světového jazyka, znalost práce na PC.

Přihlášky, doložené osobním dotazníkem, životopi-
sem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a přehledem
vědecké a publikační činnosti, zašlete do 19. 6. 2005
na Děkanát LF UP, personální referát, Tř. Svobody 8,
771 26 Olomouc. Výběrová řízení budou uveřejněna
ve Zdravotnických novinách č. 20 dne 20. 5. 2005.

ČČK hledá zdravotníky
Český červený kříž hledá zdravotníky pro zdravotnické
služby na Sportovních hrách 1.–5. 7. Kvalifikační
předpoklady: věk nad 18 let, student/absolvent Střed-
ní zdravotnické školy nebo student všeobecného
lékařství počínaje 3. ročníkem nebo absolvent kurzu
Zdravotník zotavovacích akcí nebo dobrovolná ses-
tra. Služby budou honorovány. Kontakt: oscck.
olomouc@seznam.cz, tel. 585 222 965.

OS ČČK Olomouc

Život univerzity je provázán s kulturním ambientem
místa. Podněty jsou reciproční. V Antonínu Schindle-
rovi se nám odhaluje osobnost, která přerůstá
region. Těžiště pochopitelně spočívá v jeho, řekli
bychom, ideji hudby, vázané na osobitý styl varhanní
interpretace. Způsob uchopení tónu odzrcadluje vy-
sokou úroveň soustavného studia, bádání a praktic-
kého osvědčení (tohoto, jak říká Hector Berlioz,
„papeže hudebních nástrojů“), a� už v pedagogicky
transparentním sdělení nebo v samotné neobyčejně
kultivované hře. Výrazová funkce artikulace, s celou
šířkou mimostrukturových možností, je pravou do-
ménou přednesového umění varhaníka. Mimostruk-
turovaným způsobem může být inégalité, otázka
nerovnoměrného hraní stejně notovaných hodnot,
podepírající zásadu: „Třebaže hrajeme jinak než
notujeme, nerušíme kánon“. Takové umění může
vyrůst z osobní, intelektuální syntézy, která vylučuje
svévolnost a není otrokem apriorních determinantů.

Úroveň hry totiž vychází z dalekosáhlé liturgické
zkušenosti, která dává životnost estetice tónů.
Schindlerem začala v Olomouci nová epocha ve
ztvárňování zvuku varhan. Opírá se o francouzskou
tradici varhanní interpretace – ačkoliv by se zdálo, že
byl formován německým varhanním stylem. Estetika
tónu vychází z přesvědčení, že efekt přednesu
netvoří jenom zvuky, příp. výška tónu, ale intenzita
a hustota, případně uspořádání dynamiky a fonetiky.
Každou barvu je nutno považovat za individuální
vlastnost zvuku, nikoliv za přívlastek nebo jen ozdo-
bu tónové výšky. Schindler se pokouší barvy přeložit
do hudební řeči. Příbuznost můžeme vystopovat
v teoretických dílech Roberta Delaunaya a Blanca
Gattiho. Kontrasty jako extrémy mají vždy potvrzovat
styl jeho registrace: např. Schindlerův oblíbený récit
ve velké oktávě, bourdon 16, voix humaine s tremo-
lem, nazard 2, positif v dvojčárkované oktávě; ukazu-
je se zde mimořádná citlivost. Neobvyklé soustavy
registrů jsou duchaplnými postupy: kaleidoskopicky
proměnlivé a přece totožné vnímání kánonu tónu.
Jeho často užívaný zvukový výraz: quintaton 16 nazard
v diskantové melodii (akcentuuje se 3. a 6. alikvotní
tón), by mohl odkázat na skutečnou antropologii
tónu. Takto bychom mohli analyzovat i jiné oblasti
jeho výrazně propracované estetiky; jak je již spatřu-
jeme v rozdílném prstokladu, ačkoli zachovává kánon
Ammerbacha, Diruta, Sweelincka, Purcella, Couperi-
na či ostatně i Bacha, má svůj vlastní styl. Grand plein

Antonín Schindler (1925)
A. Schindler se narodil 24. 5. 1925 ve Dvorcích v okrese Bruntál, kde jeho otec působil jako předseda soudu.
Když mu byl rok, přestěhovala se rodina do Krnova, kde žil a vyrůstal do roku 1938. Po „mezistanicích“
v Prostějově a Brně se rodina natrvalo usadila v Olomouci. Po absolvování Slovanského gymnázia vystudoval

v Brně Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor hudební věda
a dějiny umění. Posléze prošel studiem varhanní hudby u profesora
K. Waltera ve Vídni.

Od roku 1945 žije a pracuje v Olomouci. Je spoluzakladatelem
Moravské filharmonie, kde působil 40 let jako houslista, violista
a varhaník. Je činný také ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, kde se
zasadil o záchranu hradu Sovince. Po roce 1949 ve funkci ředitele
Moravské filharmonie zabránil snahám a tlakům, které směřovaly k její
likvidaci a sloučení s divadelním orchestrem. A. Schindler je zakladate-
lem hudebního oddělení olomouckého Vlastivědného muzea, kde byl za
jeho vedení shromážděn vzácný a rozsáhlý fond hudebních nástrojů

a not. Z jeho popudu byl zde také vybudován Václavkův sál s varhanami. Opět jeho zásluhou byly také do sálu
Reduta instalovány varhany, které jsou dnes přemístěny do Základní umělecké školy Žerotín.

A. Schindler je zakladatelem, dramaturgem a prezidentem Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc,
který se každoročně koná v chrámu sv. Mořice, se slavnými Englerovými varhanami. Ty patří k jedněm
z největších ve střední Evropě a byly podle jeho návrhu rekonstruovány v letech 1959–1969. Od roku 1945
působí A. Schindler jako varhaník a ředitel kůru sv. Mořice. Koncertoval téměř ve všech státech Evropy, zúčastnil
se řady předních varhanních festivalů. Je tvůrcem zvonkohry na olomouckém orloji a na dómě sv. Václava,
spolupracoval na rekonstrukci orloje v katedrále v Gdaňsku (Polsko). V roce 1945 se mu podařilo zachránit před
zánikem světově proslulou továrnu na varhany v Krnově, a to zamezením odsunu německých odborníků do doby
zaučení nových českých varhanářů. Působí zde externě 50 let. Dlouhou dobu byl odborným znalcem varhan
a campanologem olomoucké arcidiecéze, kde bylo za jeho působení postaveno a instalováno mnoho varhan
a zvonů. Intenzivně spolupracuje s televizí a rozhlasem, natočil několik filmů, a to i ve spolupráci se zahraničními
televizními společnostmi. Je autorem rozsáhlé řady odborných, zejména organologických prací publikovaných
doma i v zahraničí. Jeho činnost skladatelská se soustře�uje zejména na scénickou hudbu k loutkovým hrám
a na sborovou tvorbu. V neposlední řadě je rovněž obdivuhodná jeho znalost historie Olomouce a jejích památek.
S tímto jeho zájmem o region souvisí několik vlastivědných popularizujících publikací.

-mr-, -red-, foto -tj-

„Krásná hudba uspořádává myšlení.“ (Platón)
jeu hraje pomalu, váže akordy jeden ke druhému;
petit plein jeu hraje pohodlně a dobře váže. Interpre-
tace lombardského rytmu podle Frescobaldiho školy
a nepravidelné rytmy změn jakoby zase podle Ema-
nuela Bacha, tak jako obecně rytmus, metrum
a tempo, mají společný cíl: časově uspořádat hu-
dební tok myšlenek.

Zdálo by se, že pro interpreta tady zůstává
zdánlivě málo akčního prostoru, má-li respektovat
dispozice instrumentu, pokyny skladatele, interpre-
tačně nezviklatelný úzus apod. A přesto registrování
podle poznatků afektové teorie souvisí s barvou
zvuku a dynamikou, kterou sice nelze libovolně
měnit, ale přesto lze dosáhnout přesáhnutí tzv.
Werkprinzipu, který sice zachovává logický průběh,
ale vylučuje smysl pro flexibilitu emocionálních zoh-
lednění. To vidíme ve frázování manuálových přecho-
dů. Dynamika tónu nesouhlasí vždycky s energií tónu
či s jeho zvukovým tlakem. Registrace by měla dbát
na poslechovou schopnost obecenstva a přitom
kompenzovat nevýhody zvukového materiálu a aku-
stiky. Schindler se osvědčil jak v roli pythagorejského
ladění tónů, tak v barokním stylu, ale jeho doménou
zůstává romantická dispozice.

To, co Bach kdysi označil jako „Gravität“, překo-
návající ostré „Brustwerky“, to Schindler využívá
v zálibě pro efekt žaluzií a jazykové registry. Nové
techniky hry, jako pomalé, odměřené stlačování,
příp. přidržování kláves, aby došlo k prodlužované-
mu nástupu píš�aly s afirmovaným zazněním alikvot-
ních tónů, ba celé řady registrů, ke stupňovitému
efektu spojek, a tím dynamickému efektu, ukazuje,
že každou skladbu může nově vyhodnocovat, aniž by
nárok na experiment a intenci hudebního autora
zakryl. Těchto několik málo exkurzů do Schindlerovy
interpretační techniky poukazuje na jeho vnitřně
celistvý duchovní svět.

To, co zasluhuje akademické ocenění, můžeme
shrnout do tří oblastí: a) nový styl interpretace varhan-
ních děl, odkazující na propracovanou vnitřní ideu,
„filosofii“ tónu; b) pedagogicko-osvětná činnost (Mu-
zeum, Filharmonie, Varhanní festivaly u sv. Mo-
řice); c) publikační popularizující činnost literární.

Tyto důvody vedly VR CMTF k usnesení, kterým
nominovala pana Antonína Schindlera k udělení titulu
doctor honoris causa Univerzity Palackého v Olo-
mouci.

Doc. M. Altrichter, Th.D.
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HABILITACE

OHLÉDNUTÍ INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY

Cyrilometodějská teologická fakulta
Ve středu 25. 5. 2005 ve 14.30 hod. se na zasedání

Vědecké rady CMTF v učebně U1/0 (přízemí budovy
CMTF) uskuteční habilitační řízení v oboru Teologie
Dr. Ludvíka Dřímala, Th.D., odborného asistenta Ka-
tedry křes�anské výchovy CMTF UP v Olomouci.
Habilitační přednáška je na téma Katecheze a výuka
náboženství v Církvi po 2. vatikánském sněmu. Habili-
tand předložil habilitační práci Biblická dimenze v ka-
techezi dospělých po 2. vatikánském sněmu; seznámit
se s ní je možno na sekretariátě děkana CMTF UP.

Ve dnech 26.–27. 5. 2005 se uskuteční v prostorách
Teoretických ústavů LF UP tradiční pracovní setkání
mladých lékařů do 35 let organizované Českou inter-
nistickou společností, Slovenskou internistiskou spo-
lečností a Spolkem lékařů JEP v Olomouci. Vlastní
organizací setkání je pověřena III. interní klinika FN
a UP Olomouc, odborným garantem setkání pak prof.
V. Ščudla, CSc. Organizátoři obdrželi přihlášky k aktivní
účasti od 76 lékařů z České i Slovenské republiky.
Vzhledem k velkému počtu přihlášených bude jednání
probíhat ve dvou paralelních sekcích rozdělených dle
jednotlivých oborů vnitřního lékařství (kardiologie,
gastroenterologie, metabolismus, diabetes mellitus,
endokrinologie, nefrologie, hematologie, revmatologie
a varia). Účast na setkání přislíbila rovněž řada
renomovaných odborníků, kteří zasednou v porotě
jednotlivých sekcí. Nejlepší přednášky z každého
oboru budou vyhodnoceny a odměněny.

Program setkání je zveřejněn na webových strán-
kách III. interní kliniky. Zájemci o přednášky z řad
akademické obce jsou srdečně vítání.

Doc. P. Horák, CSc., koordinátor konference

XXXIV. Dny mladých internistů Olomouc

Centrum interdisciplinárních studií UP
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR

a Agenturou rozvojové a humanitární pomoci
Olomouckého kraje, o. p. s., pořádají

v Olomouci ve dnech 28. 8.–2. 9. 2005
8. Letní školu

rozvojové pomoci a spolupráce.
Letní škola je určena zájemcům

o problematiku rozvojových zemí včetně programů
rozvojové a humanitární pomoci.

Vítáni jsou účastníci ze všech oborů,
účast není věkově omezena.

Uchazeči se mohou přihlásit dopisem se stručným
životopisem, který zašlou (možno i v elektronické
podobě) do 15. 6. 2005 na adresu: M. Jahoda,

Centrum interdisciplinárních studií,
Univerzita Palackého, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc,

e-mail: jahoda@rupnw.upol.cz.
Další informace na www.development-studies.org.

Vyhlášení vítězů 11. ročníku veřejné literární
soutěže pro studenty UP

vypsané rektorkou UP
se koná v úterý 24. 5. 2005 v 15 hod.

v Centru Aletti (Křížkovského 2).
Soutěžní práce hodnotila odborná porota pod

předsednictvím Mgr. E. Gilka, Ph.D.
Zveme všechny účastníky soutěže a jejich příznivce.

Katedra hudební výchovy PdF UP
pořádá v rámci cyklu studentů katedry a jejich hostů

Májový koncert
Komorní smíšený sbor ATENEO Univerzity

Palackého Olomouc.
Na programu skladby A. Dvořáka, J. S. Bacha,

C. Debussyho, F. Liszta aj.
Instrumentální spolupráce V. Krejčiřík, J. Daňhel,

V. Kružík.
Řídí P. Režný.

Středa 25. 5. 2005 v 18.00 hod.
Umělecké centrum UP, Kaple Božího Těla

(Univerzitní 3).

Tři tituly Akademický mistr ČR pro badmintonisty UP
Ve dnech 5.–6. 5. 2005 se uskutečnila soutěž v badmintonu v rámci Českých akademických her, které měla
možnost v tomto roce uspořádat Univerzita Palackého v Olomouci. Naši univerzitu reprezentovalo 14 badmintonistů,

hráčů a hráček oddílu badmintonu SKUP Olomouc a studentů navštěvu-
jících hodiny Akademik sport centra UP. Turnaje se zúčastnilo 30 hráčů
a 15 hráček ze 14 vysokých škol ČR.

Našim studentům se podařilo překonat úspěchy z předchozích akade-
mických mistrovství a s devíti medailovými umístěními se stali nejúspěš-
nější školou v badmintonovém turnaji. Trojnásobnou Akademickou mistry-
ní ČR se stala L. Hradecká (PřF – na snímku vpravo), která vybojovala
zlaté medaile ve dvouhře, čtyřhře a smíšené čtyřhře, jeden titul Akademic-
ké mistryně ČR patří P. Hlaváčkové (FTK – na snímku vlevo) za čtyřhru,
dvě stříbrná umístění přidala ve dvouhře a smíšené čtyřhře. Stříbrnou
medaili za čtyřhru a bronzovou za smíšenou čtyřhru získal M. Nevečeřal

(FTK). Dvě bronzové medaile přidaly M. Hovorková (PřF) za dvouhru a čtyřhru a N. Chylová (LF) za čtyřhru
a smíšenou čtyřhru. Bojovné výkony předvedli také O. Florinskyi (PřF), M. Blokša (PřF) a P. Jedzok (FTK), kterým se
v párových soutěžích podařilo postoupit do čtvrtfinále.

Všichni zúčastnění studenti zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci UP. Poděkování patří organizátorům
soutěže z řad členů oddílu badmintonu SK UP a studentů UP, kterým se podařilo vytvořit podmínky pro
uspořádání velmi kvalitní soutěže v prostorách Sportovní haly UP.

Na závěr maličko kritická slova. České akademické hry jsou významnou sportovní akcí, jíž se zúčastňují
sportovci vysokých škol z celé ČR, často na reprezentační úrovni. Pořadatelství her je možné získat jednou za
několik let a kromě vzorné organizace soutěží bychom měli vytvořit podmínky studentům, kteří chtějí naší
univerzitu reprezentovat, a to především těm, v jejichž silách je bojovat o přední umístění. Jako trenér
zodpovědný za nominaci našich studentů na tuto soutěž a zároveň jako ředitel sekce badmintonu pro ČAH jsem
musel v rámci organizace řešit pozdní příchody nebo úplné zrušení účasti již přihlášených studentů UP na soutěž
z důvodu studijních povinností různého typu, což mě překvapilo především u studentů FTK, kteří měli mít po dobu
konání her děkanské volno. Obávám se, že účast a reprezentace univerzity na ČAH na úkor výuky má u některých
kolegů pro studenty spíše přitěžující charakter. Nedivím se proto studentům, že si studium nechtějí komplikovat
a reprezentaci Univerzity Palackého raději odmítnou! Má potom smysl České akademické hry pořádat, jestliže
naše reprezentující studenty nepodporujeme?

Výsledky viz http://www.cah2005.com/.
J. Říha, Katedra teoretické fyziky PřF, foto archiv autora

Čtvrté setkání nejlepších vysokoškolských
sportovců se po loňských ČAH v Praze usku-
tečnilo v Olomouci ve dnech 1. 5.– 6. 5. 2005
za pořadatelství Fakulty tělesné kultury UP ve
spolupráci s Českou asociací univerzitního
sportu. Do hanácké metropole se sjelo více
než 1 800 studentů z 27 vysokých škol, kteří
soutěžili ve 21 sportovních odvětvích. Byli
mezi nimi i někteří reprezentanti ČR, např.
mistři světa ve vodním slalomu D. Knebl
a T. Slovák, mistryně světa v plavání I. Hlaváč-

ková či stří-
brné bas-
ketbalistky
z Mistrov-
ství Evropy.

Jak uve-
dl předseda
organizační-
ho výboru
ČAH 2005
doc. D. To-

majko, CSc., reprezentanti olomoucké uni-
verzity, především z řad studentů FTK, si na
těchto hrách vedli výborně a v celkovém
hodnocení všech zúčastněných skončili na
3. místě, které představuje zatím nejlepší
historické umístění na bývalých univerziá-
dách a současných Českých akademických
hrách. Studenti UP získali celkem 63 medailí,
z toho 18 zlatých, 21 stříbrných a 24 bronzo-
vých. Ze sportovců UP byli nejúspěšnější
R. Kyliánová, která získala celkem dvě zlaté,
jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili
v soutěži v plavání, L. Hradecká – tři zlaté
medaile v badmintonu, a T. Slovák – dvě zlaté

a jednu stříbrnou
medaili ve vodním
slalomu a sjezdu.
Mezi akademické
mistry a mistryně
ČR – držitele zla-
tých medailí – od
letošního roku pa-

tří také D. Hon (výška muži), L. Dudková
(výška ženy), Z. Bezůšková (skok o tyči),

České akademické hry 2005 v Olomouci: úspěch studentů UP
P. Hlaváčková (badminton – debl), J. Rýpar
(judo), M. Hrubý (karate), H. Majarová (luko-
střelba), J. Sýkorová (tenis – debl) a D. Knebl
(vodní slalom a sjezd). První místa vybojovala
pro UP také družstva házenkářek a sportov-
ních gymnastek i gymnastů.

O zdárný
průběh ce-
lého spor-
tovního týd-
ne se starali
organizátoři
z FTK UP,
především
21 ředitelů
jednotlivých
sportovních
soutěží a organizační štáb, který měl na staros-
ti veškeré činnosti spojené s prezencí, registra-
cí a ubytováním sportovců. Podle slov doc.
D. Tomajka zvládli nakonec vše „na jedničku“
i pracovníci kolejí Rošického a Neředín, kde
vznikly problémy s kapacitou míst uvolněných
k ubytování účastníků her. Vydařený byl i do-
provodný program, v jehož rámci např. stu-
dentský televizní štáb „Kvido“ promítal každý
večer záznamy z proběhlých soutěží.

Organizá-
toři zazna-
menali příz-
nivé ohlasy
jak ze stra-
ny soutěží-
cích a pu-
blika, tak
i vedení zú-
častněných
VŠ i spo-
lupořádající České asociace univerzitního
sportu. Příští České akademické hry se usku-
teční v roce 2006 v Brně za pořadatelství
Masarykovy univerzity.

Kompletní výsledky Českých akademic-
kých her 2005 v Olomouci jsou k dispozici na
adrese http://www.cah2005.com/.

-red-, foto -tj-

Pořadí nejlepších VŠ:
1. MU Brno
2. UK Praha
3. UP Olomouc
4. ZČU Plzeň
5. VUT Brno
6. ČVUT Praha
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Diskuse, názory, ohl asy

UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ
INFORMUJÍ

Doktor Klapal vede na těchto stránkách zajímavou
diskusi o výši tarifních platů na UP: argumentuje, že
hodnoty ve schválených tabulkách jsou příliš malé
a je třeba je zvýšit.

Na jedné straně by se mi určitě líbilo mít podle
úředních tabulek nárok na větší a ještě větší výplatu,
pořád mi ale u mnoha uváděných argumentů visí
veliké otazníky.

Srovnáme-li činnost učitele na VŠ a ZŠ, měl by
prý mít učitel VŠ nárok na výplatu ne menší, než jeho
kolega ze ZŠ. Proč ale nejít dál? Učitel na právnické
fakultě musí rozumět právu a dokázat ho vykládat –
snad ne hůře než jeho bývalý žák, dnes advokát či
soudce. Neměl by tedy jeho plat být alespoň tak
velký, jako u těchto profesí? A co učitelé na lékařské
fakultě, z jakého srovnání by měly vycházet jejich
mzdové tabulky?

Řekněme, že bychom zvýšili tabulkové platy tak,
aby se to všem líbilo. Univerzitě by tím vzrostla určitá
částka na straně výdajů. Pan senátor Klapal by nám
ale měl říct, kde konkrétně by se mělo ubrat na
výdajích, aby rozpočet zůstal vyrovnaný. Často se
mluví o centrálních jednotkách a o úsporách na nich.
Diskuse tu bude určitě užitečná – ale pokud možno
by měla být hodně konkrétní. Měli bychom zrušit
CVT, nebo knihovnu, nebo vydavatelství? O kolik
bychom si tím mohli přilepšit na výplatách? A co
když někteří z nás některé z těchto institucí potřebu-
jí? Pus�me se do této diskuse, ale bu	me co
nejkonkrétnější!

Možná stojí za úvahu zkušenost z Přírodovědecké
fakulty. Ke slušné výplatě tu tabulky nejsou zapo-

Vysoké školy „…hrají aktivní roli ve veřejné diskusi
o společenských a etických otázkách, při pěstování
kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při
utváření občanské společnosti a přípravě mladých
lidí pro život v ní…“ – tak zní idealisticky napsané
úvodní ustanovení zákona o vysokých školách. Bo-
hužel si nejsem jist, zda je tento klíčový bod zákona
v praxi dostatečně naplňován. Pátrejme tedy po tom,
proč současné elity (míněno v nejlepším slova
smyslu) tak málo a nevýrazně ovlivňují veřejné dění.
Zcela určitě to souvisí s atmosférou, která dnes
nejen v širší společnosti, ale i na českých VŠ panuje.
Je společný prostor na VŠ tvůrčí, přátelský a otev-
řený?

Můj předchůdce, první redaktor informačních
materiálů PhDr. Jan Outlý (na UP od září 2003 do
února 2004), ve svém článku O vizích a realitě (Žurnál
č. 17, roč. XIII z 27. února 2004, str. 6) mj. napsal:
„Nastoupil jsem na Rektorát loni v září po několika
letech strávených na Filozofické fakultě, tedy v tolik
„antirektorátně“ naladěném prostředí….“ – Tak jsem
se i já postupně začal seznamovat „s realitou“,
tj. s prostředím univerzity, začal jsem zjiš�ovat, že na
UP existuje řada vleklých sporů, počínaje zjevným
nepřátelstvím mezi tzv. centrálními jednotkami a fa-

třebí – pokud se postaráte o to, aby bylo dost peněz
na příjmové stránce rozpočtu. Vedení fakulty rozdě-
luje peníze na jednotlivé obory podle toho, kolik
peněz dokázaly vydělat: jak počty studentů, tak
i vědeckou činností. Vedoucí oborů a kateder pak
mohou s prostředky nakládat tak, jak to podle jejich
názoru nejvíce prospěje celkovému rozvoji – investo-
vat do laboratoří nebo třeba přidat na platech těm,
kteří svou grantovou úspěšností oboru k prostřed-
kům pomohli. Pokud osobní ohodnocení může do-
sáhnout až 100 % tabulkového platu, není to až tak
špatná motivace. (Kdyby ale ani to nestačilo, mohou
mít zaměstnanci smluvní platy, které tabulkami ne-
jsou vázány.)

Každý tu ví, že dovednost podávat projekty
a získávat studenty je tu životní nutností, bez které se
k penězům nedostaneme. Z prostředků, které na
fakultě zůstanou k dispozici děkanovi, stojí ještě za
zmínku výdaje na Cenu děkana: kdo vydá monografii,
publikuje v prestižním časopise nebo si zvýší kvalifi-
kaci, dostane částku, která může na výplatní pásce
představovat nepřehlédnutelnou položku. Motivací
je tu dost a myslím, že to na celkových výsledcích
PřF je vidět.

A nemá nakonec tato otázka i výchovný prvek?
Studenti se učí nejen to, co jim vykládáme, ale
odkoukávají od nás naše jednání. Chceme jim spíš
ukázat, jak se vyhrává v tvrdé konkurenci velký koláč,
anebo to, jak se dá u zaměstnavatele kolektivním
vyjednáváním vyvzdorovat pár procent navíc k nepří-
liš důstojnému platu?

Doc. T. Opatrný, Katedra teoretické fyziky PřF

Vyřeší to tabulky?

Alma Mater
kultami, přes tradiční vzájemnou rivalitu fakult až po
osobní půtky mezi katedrami či přímo mezi jejich
jednotlivými pracovníky. Samozřejmě, svět ani uni-
verzita nejsou ideálním místem, ale prostor k reálné-
mu zlepšení poměrů je až nečekaně velký.

Místo negativního popisu situace je jistě lepší
hledat řešení, ponechat mysl pracovat s jasným
zadáním: PROČ k této situaci dochází a JAK lze
stávající stav zlepšit. Prostým vysvětlením, odpovědí
na otázku proč, je konstatování, že příliš mnoho
odpovědných pracovníků na UP si ve svém dospě-
lém věku nedokázalo udržet ve svých myslích dobré
vize, od budoucnosti jen málokdo něco očekává,
vlastně nikdo nemluví konkrétně o věcech, které je
třeba změnit. A to je velmi smutné zjištění: rezigno-
vali jsme na vize, stali jsme se pragmatiky přítom-
nosti, slovo vize zní nepatřičně utopicky, až směšně,
vize nikoho nezajímají a nikdo je necizeluje – nějak
bylo, nějak bude.
Jak?

Řešení je prosté: koncentrovat pozornost na ty
souvislosti, které je třeba řešit, potlačovat vědomě
antagonismy, ponechat v přítomnosti především
témata důležitá, rozvíjet je, aktivně hledat potřebné
informace, oslovovat své kolegy a nebát se s důvě-
rou zeptat i svých nadřízených – to není zcela
jednoduché – naopak, je to velký úkol.
Některá aktuální témata:

– během pouhých deseti let dojde k propastnému
úbytku studentů, vzhledem k tradičně velmi dlouhé
reakční době prostředí VŠ je nutné tyto věci začít
řešit neodkladně – hlavní problém na UP dnes: JAK
otevřít kvalifikovanou širokou diskusi na toto téma;

– nezapomenout, že veřejné vysoké školy jsou
předplacenou službou veřejnosti a té mají se vzpo-
mínkou na vysoké ideály J. A. Komenského sloužit,
VŠ nejsou soukromým majetkem svého manage-
mentu, který v prvé řadě řeší „svůj finanční plán“;

– v souvislosti s poklesem natality a současným
rychlým zvyšováním kapacity VŠ vznikne teoretická
možnost vysokoškolsky vzdělávat všechny maturan-
ty, kteří projeví o studium na VŠ zájem (tj. snad až
70 % mladé populace), zároveň jasná reflexe evrop-
ské a světové ekonomické reality (častá změna
zaměstnání) vyžaduje razantní přehodnocení profilu
absolventa VŠ, kromě špičkových vědeckých oborů
lze očekávat i na VŠ větší rozsah potřebného vše-

obecného vzdělávání – psychologie, sociologie, zá-
kladů ekonomie, práva apod., aby absolvent získal
znalosti, které praktický život dnes vyžaduje – taková
přece zcela jistě má být služba vysokého školství
veřejnosti;

– v této souvislosti věnovat maximální pozornost
zpětné vazbě, vytvořit speciální pracoviště s více
zaměstnanci (možná jako součást pracoviště PR),
které bude mít přehled o míře uplatnění jednotlivých
absolventů ve velmi rychle se měnící realitě, praxi –
to je opravdu životně důležité;

– otevřít důležitou diskusi na téma, jak otevírat
potřebné nové obory na zakázku „shora“ – samo-
zřejmě kromě ponechání akreditací oborů na určitém
„samospádu“ (předpokládám, že vševědoucí „ko-
munistické“ plánování si nikdo nepřeje), bude nutné
některé obory rušit?;

– investovat do zřízení moderního sofistikované-
ho internetového redakčního systému, s jehož po-
mocí bude moci akademická obec pružně diskutovat
a řešit důležité otázky, vysvětlit význam tohoto prvku
pro UP, nezapomenout na nutnost moderované ano-
nymní diskuse, zajistit dostatečné personální obsa-
zení; tento redakční systém bude možné využít i pro
diskusi mezi VŠ, existuje řada témat, která řeší
všechny VŠ v ČR;

– najít řešení, jak technicky realizovat ukázkové
plně transparentní účetnictví (propojení účetních
systémů UP on-line s internetem) jako modelový
příklad pro celou společnost (viz zákon o VŠ – aktivní
role ve společenských a etických otázkách), chybí-li
dnes ve společnosti – ale zejména ve vysoké politi-
ce – vůle realizovat vysoké ideály (nechat si kdykoliv
kýmkoliv dopodrobna nahlížet pod pokličku samo-
zřejmě nikdo nechce), zcela jistě by tato vůle neměla
chybět na VŠ, daňový poplatník má právo vědět, jak
efektivně školy hospodaří;

– dobré účty dělají dobré přátele – je velmi důležité
pochopit význam transparentního účetnictví, většina
sporů pramení především z finančního podezírání
nebo obavy z nespravedlnosti či zvýhodňování jedné
skupiny před druhou („opět nebyl schválen rozpočet
UP…“), to pak zhoršuje přenos potřebných informací
na všech úrovních, vzniklá nedůvěra působí rozšiřová-
ní skepse a VŠ jako celek pak nejsou schopny
naplňovat záměr zákona: hrát aktivní roli…
Mgr. M. Rusek, redaktor informačních materiálů UP

Akademik sport centrum UP se stěhuje
Od úterý 10. 5. bude Akademik sport centrum
(ASC UP – pracoviště, které pro vás zajiš�uje např.
celoroční sportovní programy, kurzy, pobytové akce
pro děti, Sportovní den UP aj.) přestěhováno do
provizorních prostor – tj. loděnice za Sportovní halou
UP, místnosti č. 18 a 21 (budoucí trvalé prostory se
plánují v budově Sportovní haly UP).

Telefonní linky i e-mailová spojení zůstávají stejné:
PaedDr. J. Vaculík, CSc. (vedoucí ASC UP), tel. 6450,
e-mail: jiri.vaculik@upol.cz; M. Štanclová (organi-
zační pracovnice), tel. 6451, e-mail: martina.
stanclova@upol.cz; Mgr. H. Vyroubalová, tel. 6452,
e-mail: hana.vyroubalova@upol.cz, PhDr. A. Orlová
(vedoucí metodičky a manažerky programů), tel.
6455, e-mail: alena.orlova@upol.cz; mobil ASC UP:
775/91 20 40.

Těšíme se na vaši návštěvu na našem novém
dočasném pracovišti.

-asc-

Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty UP
vypisuje

výběrové řízení
na místo odborného asistenta pedagogiky na Ka-
tedře křes�anské výchovy (úvazek 1,0).

Kvalifikační požadavky: ukončené nebo probíhající
doktorské studium v oboru pedagogika; aktivní zna-
lost anglického jazyka; znalost vytváření distančních
textů; předpoklady k vědecké práci.

Termín nástupu od 1. 8. 2005.
Přihlášky do výběrového řízení doložené odbor-

ným životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci
a přehledem publikační a vědecké činnosti, je nutno
zaslat do 30. 6. 2005 na adresu: Děkanát CMTF UP,
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc.

Upozornění SKaM UP
Oznamujeme, že dne 4. 7. 2005 bude uzavřena menza
17. listopadu pro studenty i zaměstnance z důvodu
zajiš�ování mimořádné stravovací akce „Sport pro
všechny“. Tento den nabízíme stravování v menze
Neředín. Menza 17. listopadu bude též uzavřena v období
od 1. 8. do 12. 8. 2005 z důvodu malování. V tomto
období je zajištěno stravování pro studenty, zaměst-
nance i cizí strávníky v menze Neředín. Menza Neředín
bude v období letních prázdnin uzavřena s výjimkou
4. 7. a od 1. 8. do 12. 8. 2005. Výdejna RUP bude
uzavřena v období od 1. 7. do 31. 8. 2005.

Aktuální provozní dobu naleznete na http://skm.
upol.cz/provozni_doba_menzy.htm.



/7/

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

Stejně jako jeho předchůdce v úřadě rektora olo-
moucké koleje a akademie TJ P. Jiří Meridies pocházel
v pořadí jedenáctý olomoucký „rector magnificus“
Matouš Cossubius z Horního Slezska, a to z města
Pštiny (polsky Pszczyna, německy Piess), v němž se
narodil kolem roku 1583. Za polatinštělým příjmením
Cossubius nebo též Kossubius se skrývá výraz běžný
ve slovenštině, totiž kozub, znamenající po česku
„krb“ nebo též „pícka“. O Cos-
subiových rodičích či jiném příbu-
zenstvu není prozatím nic známo.
Víme pouze, že do Tovaryšstva
Ježíšova vstoupil kolem roku 1601
a že jezuitským profesem se stal
po složení čtyř slavných slibů ve
Štýrském Hradci 29. září 1622.

V olomoucké koleji a na akade-
mii TJ se M. Cossubius objevuje
v roce 1616, kdy je uváděn jako
profesor metafyziky; v letech
1624–1627 přednášel v Olomouci
polemickou teologii a též stál v čele
zdejší teologické fakulty jakožto
její děkan. Rektorem olomoucké
koleje a akademie TJ byl P. Matouš
Cossubius jmenován předsta-
veným české provincie TJ Jiřím
Rumerem s platností ode dne
3. března 1626. Cossubiovo rek-
torské diarium pokládal olomouc-
ký archivář Josef Prucek za ne-
zvěstné, informace z poslední doby
však naznačuje možnost, že je
toto diarium uloženo ve fondech
Rakouské národní knihovny ve Víd-
ni. Do rektorského úřadu nastupoval M. Cossubius
v době, kdy bělohorští vítězové vystupňovali „generál-
ní rekatolizaci“ zemí Koruny české; na Moravě stál
v čele rekatolizačních opatření olomoucký biskup
a současně zemský hejtman (gubernátor) kardinál
František z Dietrichštejna, hlavní rekatolizační silou byl
řád Tovaryšstva Ježíšova. Již 30. listopadu 1624
nařídil Dietrichštejn, aby nekatoličtí kněží – „predikan-
ti“ – opustili do čtrnácti dnů pod trestem smrti jeho
diecézi a 22. března následujícího roku přikázal
moravským nekatolíkům „obrátit se do svatodušních
svátků na víru katolickou anebo se úplně netoliko
z města, nýbrž z celé země moravské vystěhovati“;
bylo tak postiženo 94 „predikantů“ (tedy nijak vysoký
počet), na jejichž místa byli dosazeni katoličtí kněží.
Pro obnovované katolické farnosti bylo současně
nutno zajistit dostatek mladých a zdatných farářů
a kaplanů; přípravu těchto duchovních, trvající celkem
sedm let, uskutečňovali na svém vysokém učení
hlavně olomoučtí jezuité, na jejichž bedrech spočívala
také intenzivní misijní činnost. Biskup kardinál Diet-
richštejn tak předešel novou zemskou ústavu, jíž bylo
Obnovené zřízení zemské Markrabství moravského,
vydané 10. května 1628 a vyhlášené 1. června téhož
roku na moravském zemském sněmu ve Znojmě
(v Čechách bylo Obnovené zřízení zemské vyhlášeno
již 10. května 1627). Obnovené zřízení zemské zejmé-
na zajistilo dědičnou vládu habsburské dynastie, na
zemský sněm, jehož pravomoci byly značně okleště-
ny, uvedlo stav duchovní a stavu městskému pone-
chalo toliko jeden hlas, zrovnoprávnilo němčinu
s češtinou a za jedinou povolenou církev v zemi
prohlásilo církev římskokatolickou.

Souběžně se však na Moravu přenesly válečné
operace další z fází třicetileté války – války dánské
(1625–1629). V lednu 1626 se znovu vzbouřili evan-
geličtí Valaši, v srpnu až září tohoto roku vpadla na
Moravu armáda složená z dánského vojska pod
velením generála Arnošta hraběte Mansfelda a vojska
koaličního pod velením Jana Arnošta Sasko-Výmar-
ského. V této armádě sloužila řada moravských
šlechtických emigrantů, mj. též Jan Adam Prusinov-
ský z Víckova řečený Čejkovský, jehož zkonfiskovaný
statek Čejkovice u Hodonína přiřkl císař Ferdinand II.

Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
11. KOSSUBIUS (Cossubius, Kozub) Matthaeus (Matouš), S.J.. Theol. Dr. (* kolem roku 1583 Pština (Pszczyna)
v Horním Slezsku – † 15. 6. 1642 Těšín), rektor od 3. března 1626 do 5. listopadu 1629

olomoucké jezuitské koleji. S vydatnou pomocí Vala-
chů si Mansfeld podrobil také město Nový Jičín,
darované spolu s novojičínským panstvím císařem
Ferdinandem II. 16. července 1624 olomouckému
jezuitskému konviktu s tím, že z výnosu této donace
budou v konviktu vydržováni císařští alumni – ferdi-
nandisté. Olomoučtí jezuité v čele s regentem konviktu
P. Jakubem Hackem, původem Belgičanem, nato

započali intenzivní rekatolizaci Nového Jičína, jehož
obyvatelé byli vesměs evangelíky, a to tak efektivně,
že koncem září 1625 se všichni novojičínští měš�ané
hlásili ke katolické víře – až na dva zatvrzelce, kteří
byli proto uvrženi do olomoucké městské šatlavy.
S Mansfeldovými oddíly obsadivšími Nový Jičín na
podzim roku 1626 se vrátil do města též evangelický
„predikant“, jenž obnovil evangelické bohoslužby, a to
až do 17. července 1627, kdy se Nového Jičína
zmocnila císařská armáda pod velením Albrechta
z Valdštejna, když vytlačila dánsko-koaliční armádní
sbor z Moravy a Slovenska do Braniborska. Císařští
ale z města i panství kořistili takovým způsobem, že
se regent P. Jakub Hack obrátil s žádostí o pomoc na
zpovědníka císaře Ferdinanda II., jezuitu P. Viléma
Germana Lamormainiho, i na P. Řehoře Rumera,
představeného české provincie TJ. Navíc byl Nový
Jičín již z minulých dob značně zadlužen a jeho dluhy
narostly v důsledku povinnosti platit válečnou daň.
Rektor olomoucké koleje a akademie TJ P. Matouš
Cossubius proto v zájmu podpory hospodářského
rozvoje města vrátil dne 18. října 1629 Novému Jičínu
jeho cechovní a tržní privilegia, jakož i soudní pravo-
moci, pečoval i o upevnění katolické víry ve městě –
např. 13. dubna 1629 byl v novojičínském farním
kostele vysvěcen nový vysoký oltář, pro kostel byly
opatřeny dobré varhany a ulit nový zvon.

Přes uvedené válečné události se za rektora
Cossubia výuka na olomouckém jezuitském gymná-
ziu a akademii stabilizovala. V roce 1628 byl ustano-
ven první známý děkan fakulty svobodných umění
(filozofické), jímž se stal P. Adam Prionius (nar.
r. 1578), jehož v následujícím roce nahradil v děkanské
funkci P. Jan Pechenius (nar. r. 1589). Z jezuitských
profesorů působících v Olomouci za Cossubiova
rektorátu uve�me např. P. Zdislava Berku, jenž v roce
1627 přednášel logiku a fyziku (narodil se r. 1600
v Zákupech jakožto příslušník dřevenické větve staro-
bylého panského rodu Berků z Dubé, jež tehdy držela
Zákupy; zemřel r. 1648 v profesním domě TJ
U Sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně).

Dne 5. listopadu 1629 ukončil P. Matouš Cossu-
bius svou činnost v rektorském úřadě koleje a akade-
mie TJ v Olomouci a podle jezuitského historiografa

P. Jana Schmidla (1693–1762) byl dne 22. prosince
1629 poslán spolu s P. Kašparem Tauschem do
jezuitské rezidence v Opavě, kterou tehdy řídil jakožto
superior P. Jan Severini. Jenže diarium Cossubiova
nástupce v olomouckém rektorském úřadě P. Daniela
Kirchnera, počínající v novém svazku diarií olomouc-
kých jezuitských rektorů dnem 21. března 1630, uvádí
mj., že dne 23. března 1630 „odešel P. Cossubius
s kardinálovými příbuznými do Slavkova“. K dovršení
těchto rozporných údajů J. Schmidl na jiném místě
píše, že v roce 1630 vykonával P. Cossubius „apoš-
tolskou práci v Častolovicích u Oty“, tj. u tehdejšího
vlastníka častolovického panství Otty Oprštorfa z Dubu
(zemř. r. 1646). Je však zřejmé, že na další léta se
Cossubiovým působištěm vskutku stalo Slezské vé-
vodství (příslušející tehdy k zemím Koruny české),
v jehož hranicích na počátku 3. desetiletí 17. století
existovalo celkem pět řádových domů – kolejí
a rezidencí Tovaryšstva Ježíšova: v Nise (zal. r. 1623),
v Opavě (zal. r. 1625), v Hlohově (zal. r. 1625),
v Zaháni (zal. r. 1628) a ve Svídnici (zal. r. 1630). Dne
11. května 1642 se M. Cossubius zúčastnil v pořadí
páté kongregace české provincie TJ, konané v praž-
ském Klementinu.

Rekatolizační úsilí Tovaryšstva Ježíšova v zemích
Koruny české bylo na počátku 40. let 17. století
narušeno závěrečnou fází třicetileté války – válkou
švédsko-francouzskou (1635–1648). V dubnu 1639
vpadli Švédové do Čech, pokusili se o dobytí Prahy
a vyplundrovali severní a východní Čechy; v zimě
roku 1640 odtáhli do Bavor. Dne 1. května 1642
přitrhla k Hlohovu osmnáctitisícová švédská armáda
pod velením polního maršála Linharta Torstensona;
zdejší jezuité uprchli do Polska. Zakládací listiny své
rezidence a koleje, jakož i kostelní cennosti sice ukryli
pod zemí, ale zradou někdejšího kolejního služebníka
se truhla dostala do švédských rukou; švédská
posádka setrvala v Hlohově až do roku 1650. Po
dobytí Hlohova táhl polní maršál Torstenson se svými
regimenty po obou březích řeky Odry, 31. května
1642 zvítězil nad císařskými oddíly u pevnosti Svídni-
ce, kterou 3. června obsadil. Sedm zdejších jezuitů
bylo zprvu uvězněno, ale záhy byli propuštěni a nalezli
útočiště v klášteře františkánů. Za povolení opustit
město žádal švédský velitel po jezuitech 3000 zlatých
výkupného, spokojil se ale se 700 zlatými, které za
jezuity zaplatil jeden z jejich příznivců, a ti se pak
většinou odebrali do Vratislavi. Z pevnosti Nisy uniklo
30 zdejších jezuitů (až na dva, kteří zůstali v koleji)
ještě před příchodem Švédů, a to do Olomouce, kam
spolu s rektorem P. Kryštofem Kellerem dorazili
1. června 1642 a přinesli zlou zprávu o švédských
vítězstvích ve Slezsku. Nisa se sice statečně od 7. do
15. června bránila a pak se, když došla obléhaným
munice, Švédům vzdala se zárukou volného odchodu
posádky, což však Švédové nedodrželi. Další postup
hlavního švédského voje směřoval přes Opavu na
Moravu k Olomouci, kterou 15. června 1642 Torsten-
son bez odporu obsadil, čímž započala osmiletá
švédská okupace moravské metropole.

Podle Jana Schmidla byl mezi jezuity opustivšími
Opavu ještě před příchodem Švédů rovněž někdejší
olomoucký rektor magnificus P. Matouš Cossubius,
jemuž se podařilo dospět až do Těšína, kde nalezl
útočiště ve zdejším klášteře dominikánů, ne však
nadlouho. Dne 15. června 1642 byl osmapadesátiletý
M. Cossubisus po mši svaté a kanonických hodin-
kách „uchvácen mrtvicí“ („apoplexia correptus est“)
a následně pohřben v klášterní kryptě. „Byl� P. Ma-
touš,“ sděluje barokní latinou J. Schmidl, „dokud byl
při síle, ctnostmi a vědami výtečně obdařen“, a při-
pojuje mj., že „byl mužem nanejvýš dodržujícím
náboženskou disciplínu“ a že nikterak nešetřil náma-
hy, aby pozvedal „čest slavné Panny“ („honore
gloriosae Virginis“, tj. Panny Marie) jak u sebe sama,
tak u jiných.

Prof. J. Fiala, CSc.
(Pokračování příště)

5 Východomoravské město Nový Jičín náleželo spolu se svým panstvím
v letech 1624–1733 olomouckému jezuitskému konviktu; dobové vyobra-
zení z Kroniky fulnecké zachycuje dobývání Nového Jičína vojenskými
oddíly evangelíka Jana Jiřího Krnovského 25. července 1621, přičemž
padlo na 400 španělských vojáků hájících město. Útok Krnovských na
Olomouc 12. prosince 1623 však ztroskotal a do ledna 1623 se Krnovští
z Moravy stáhli
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Když v krásné Kiplingově Knize džunglí zlomyslné
indické opice unesly chlapce Mauglího a uvěznilo ho
ve zpustlém paláci uprostřed
džungle, v jeho osvobození se
angažovali moudrý medvěd Balú
a černý pardál Baghíra. Ale roz-
hodující výkon podal had Kaa,
obrovská krajta. Nejen likvidací
zuřivých opic, ale nakonec i vy-
svobozením Mauglího z nepřís-
tupné stavby. Mauglího úniku tu
totiž bránila mramorová mříž.
Čteme:

„Kaa se díval pečlivě, až na-
šel sešlé míso v mramorovém mřížoví, jež svědčilo
o tom, že zde je ze	 nejchabější, zkusil slabými
údery, jak je ze	 odolná, vyměřil si vzdálenost
a vztyčiv tělo na šest stop do výše, udeřil do zdi svým

STUDENTSKÁ RUBRIKA

CO MOŽNÁ NEVÍTE…

24. KVĚTNA
Olomoucký oftalmologický seminář. Konference. Oční
klinika LF UP.

Absolventský koncert J. Podkolského. V rámci cyklu
koncertů studentů a jejich hostů. UC UP, Kaple Božího
Těla, 18.00 hod.

25. KVĚTNA
Vyučování o přírodě, environmentální vzdělávání
a výchova v rámcových vzdělávacích programech.
Seminář. Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP
(Purkrabská 2, Olomouc), 9 hod.

Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci.
TÚ LF UP, 16 hod.

Knoflíková válka (La guerre des buttons), Yves
Robert 1962. UC UP, Filmový sál, 20 hod.

Promoce Univerzity třetího věku. Aula FF UP.

25. KVĚTNA–27. KVĚTNA
Miniinvanzivní chirurgie, novinky a aktuální problé-
my. Kurzy v chirurgii. FN Olomouc

26. KVĚTNA
RNDr. P. Pospíšil, Ph.D., Mgr. I. Šnyrychová: Produc-
tion of reactive oxygen species in thylakoid mem-
branes. Odborný seminář. PřF UP (tř. Svobody 26),
učebna SV-F8, 14 hod.

C. Bernal – Sólový recitál mexického virtuosa na
klasickou kytaru. UC UP, Kaple Božího Těla, 19 hod.

26. KVĚTNA–27. KVĚTNA
XXIV. dny mladých internistů. Konference. Teoretic-
ké ústavy LF UP.

26. KVĚTNA–28. KVĚTNA
Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu
současné globalizace. Mezinárodní konference (čes-
ko-slovenské sympozium). FTK UP.

27. KVĚTNA
Mezinárodní festival duchovní vokální hudby. Účin-
kuje pěvecký sbor COLLEGIUM VOCALE LEOBEN,
Graz – Rakousko. UC UP, Kaple Božího Těla, 19 hod.

27. KVĚTNA–28. KVĚTNA
Jarmark chemie, fyziky a matematiky 2005. Horní
náměstí, Olomouc.

27. KVĚTNA–29. KVĚTNA
Nadoraz Survival 2005. Mezinárodní otevřené mis-
trovství ČR (přírodní víceboj), Radíkov u Olomouce.

29. KVĚTNA
Dopis do Ameriky. Projekce v rámci projektu Dny
bulharské kultury Olomouc 2005. UC UP, Filmový sál,
18.30 hod.

31. KVĚTNA
Absolventský koncert M. Černohousové a I. Zvejš-
kové. UC UP, Kaple Božího Těla, 18 hod.

2. ČERVNA
Mgr. L. Lípová: Electrophoresis of pigment – pro-
tein complexes. Odborný seminář. PřF UP (tř. Svo-
body 26), učebna SV-F8, 14 hod.

-red-

Upozornění redakce
Již tradičně se v souvislosti se zahájením zkouškové-
ho období mění týdenní periodicita Žurnálu UP na
čtrnáctidenní. Upozorňujeme proto, že příští číslo
(30) vyjde až 3. 6. (uzávěrka 30. 5.); poslední dvě
čísla pak 17. 6. a 1. 7. 2005 (uzávěrky vždy
v pondělí).

Redakce

Na kolejích Univerzity Palackého jsou studenti ubytová-
ni na základě ubytovacího řízení a Smlouvy o ubytování
uzavřené s SKM UP. Jim předchází kladné rozhodnutí
o poskytnutí ubytování, které podle výsledků ubytova-
cího řízení vydává děkan fakulty (respektive rektor UP
v rámci odvolacího řízení), na níž je posluchač zapsán.
Akademický senát UP schválil aktualizovanou Smlouvu
o ubytování (příloha Řádu VŠK UP) 13. 4. 2005. Přesto
se její znění univerzitním senátorům opět vrátilo na
„stůl“ – na negativa poukázal 4. 5. za ubytované
vysokoškoláky M. Hodulík, předseda Kolejní rady UP1 .

Rozpaky na tímto dokumentem způsobil ve student-
ských řadách tzv. manipulační poplatek, jímž měla být
zatížena hotovostní platba kolejného. Podle schválené-
ho dokumentu by totiž měli posluchači UP uhradit při
hotovostní platbě za každý lůžko a den hrazeného
období další 3 Kč. Měsíčně by to znamenalo necelých
sto korun navíc a podle stanoviska Kolejní rady by se
při zachování současného počtu plátců kolejného
v hotovosti jednalo o celkovou částku cca 200 tisíc Kč
měsíčně. Chápeme příslušný poplatek jako sankci za
to, že platíme hotově. Z počtu cca 5 tisíc ubytovaných
platí hotově kolejné asi 1 900 – 2 300 studentů, zhruba
3 100 ubytovaných odvádí finance bezhotovostním
převodem. Z různých důvodů však měsíčně nepro-
běhne téměř pravidelně cca 100 plateb. Podle schvá-
lené Smlouvy by za této situace musel ubytovaný
student zaplatit kolejné hotově nejpozději v ná-
sledujících 14 dnech – avšak již s poplatkem. Správa
kolejí a menz UP není klasickou bankovní institucí a ke
studentům by se neměla tak chovat. Bez rozvoje
bezhotovostních plateb nám s tímto de facto totiž
zaniká možnost volby, protože jedinou formu převodu,
kterou SKM UP akceptuje, je inkasní platba, řekl
senátorům UP předseda Kolejní rady M. Hodulík. Ten za
ubytované vyjádřil nesouhlas s tím, aby v rámci
nutných úspor SKM UP, jež s sebou přináší reforma
financování ubytování, byly náklady přeneseny na
bedra studentů. Poté Akademickému senátu UP před-
ložil i několik variant, jak by olomoucké vysokoškolské
koleje mohly v oblasti výběru hotovostních plateb
uspořit. Po stránce hospodaření stojí SKM UP před
skutečným problémem. Reforma financování ubyto-
vání znamená v celoročním financování SKM UP
pokles zhruba ve výši 7.–8. mil. korun (zhruba 10%
propad z výnosů). Mj. i proto se snažíme veškeré
platby zajistit v bezhotovostní rovině, podotkl Ing.
J. Jirka, kvestor UP. Ředitelka SKM UP Ing. B. Pirklová

Studenti vyvolali v AS UP znovu diskusi na téma
Smlouva o ubytování

v reakci na vyjádření M. Hodulíka znovu připomněla
obecně známý dlouhodobý cíl olomouckých vysoko-
školských kolejí, který se zatím nedaří naplňovat a který
spočívá právě v omezení plateb v hotovosti. V lednu
2005 platilo hotově 45 % ubytovaných studentů.
Chtěla bych zdůraznit, že velké procento plateb
v hotovosti je mj. zákonitě spojeno s vysokým bezpeč-
nostním rizikem, vzkázala studentům a dále dodala, že
s datem 1. 10. 2005 – po změně financování kolejí – by
se toto riziko patrně ještě zvýšilo. V závěru její řeči
padla i zmínka o dosavadním Řádu VŠ koleje a stávající
Smlouvě o ubytování, jež také připouštěly platbu
v hotovosti pouze v odůvodněných případech a zejména
při nástupu k ubytování nebo při ukončení ubytování.
Zmiňovaných 45 % ubytovaných smluvní podmínky
stávající Smlouvy o ubytování tedy již „dnes“ porušu-
je, sdělila ředitelka SKM UP a pro příklad uvedla ta
kolejní zařízení České republiky, kterým se dlouhodobě
podařilo dosáhnout téměř 100 % platby inkasem
(KaM VUT Brno, KaM TU Liberec, KaM UTB Zlín, MLZU
Brno).

V závěru diskuse, na jejíž jedné straně žádali
nespokojení studenti vstřícnější řešení, navrhla rektorka
UP prof. J. Mačáková změnu již schválené Smlouvy
o ubytování. Všechny zúčastněné strany se nakonec
shodly – zástupci KR UP však za předpokladu, že
kvestor UP bude podporovat rozvoj bezhotovostních
plateb – na následné aktualizaci příslušného dokumen-
tu, a to v části IV. odst. 2. písm. b.: „(…) V případě, že
se nejedná o nástup k ubytování nebo ukončení
ubytování, je platba v hotovosti zatížena manipulač-
ním poplatkem ve výši 25 Kč za každou jednotlivou
hotovostní platbu.“

M. Hronová

1 Orgánem studentské kolejní samosprávy na kolejích UP je kolejní
rada (dále jen KR), která zejména zastupuje ubytované studenty při
jednáních s vedením SKM UP nebo s vedením UP a vykonává další
činnosti spojené s organizací ubytování na kolejích. Členové KR
jednaní aktivně v zájmu ubytovaných studentů a v zájmu UP.
Zasedání KR jsou veřejná a konají se zpravidla jednou měsíčně.
(Viz Řád vysokoškolské koleje UP – hlavní norma UP).

Pozn. red.: Ceníky nového kolejného platné od
1. 10. 2005 jsou zveřejněny na webových stránkách
SKM UP a na základě požadavku členů KR by měly
být zveřejněny i na jednotlivých recepcích kolejí.
Ceníky poplatků za služby spojené s ubytováním
zůstanou beze změn i od 1. 10. 2005.

Literární poklady versus zoologie
Na Univerzitě Palackého, a to na Filozofické fakultě, tvoří součást tamního studijního materiálu perly světové krásné
literatury. Naproti tomu na Přírodovědecké fakultě představují pracovní substrát mj. zvířátka. Následující povídání
nebudiž chápáno jako mezifakultní konflikt, nýbrž jako malý příspěvek k tomu, jak zoolog čte klasiky…:

tupým nosem asi šestkráte s tak drtivou prudkostí, že
se všechno jen třáslo. Mramorové mřížoví se protrh-

lo a spadlo dovnitř, zvířivši oblak
pachu a smetí a Mauglí vyskočil
otvorem a vrhnul se rovnou k Ba-
lúovi a Baghírovi, objímaje jejich
mohutné šíje oběma rukama.“

Hrdinství a obětavost všech
tří osvoboditelů mě potěšily a do-
jaly. Starost mi působí jenom
popisovaný mechanismus prorá-
žení kamenné mříže. Pohlédněte
se mnou na hadí lebku, na tu
konstrukci slabých plátků a ty-

činek, a uvažujte, z jakého asi materiálu je vytvořena,
že je schopna bořit kamenné stavby!

Doc. E. Opatrný,
Katedra zoologie a antropologie PřF UP

Žasnu nad odolností hadího čumáku

5 Lebka hroznýše


