
V ČÍSLE:ROČNÍK 14

11. března 2005

20

Placeno převodem 706008

Prezentace knihy o skladateli J. Klusá-
kovi • Mezi finalistkami Miss Acade-
mia 2005 jsou i studentky UP • CMTF
otvírá nový studijní obor: Humanitní stu-
dia • Nová publikace o Univerzitě
Palackého • Z novinek univerzitního vy-
davatelství

Snímky T. Jemelky zachycují přednášku „Su-
matranské zemětřesení 26. 12. 2004 geo-
dynamické příčiny a seizmologická analýza“.
Na zvolené téma hovořil v aule Přírodovědecké
fakulty UP 4. 3. RNDr. Č. Tomek, CSc., hostují-
cí profesor Univerzity v Salcburku.

(Více informací na str. 2.)
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Rektorka UP
a primátor statutárního města Olomouce

si Vás dovolují pozvat
na třetí přednášku z cyklu

Vědeckopopulárních přednášek
významných absolventů

Univerzity Palackého v Olomouci
pořádaných za podpory

statutárního města Olomouce.
Vědecká rada UP poctila svým výběrem
prof. PaedDr. Zdeňka Přikryla,

absolventa Pedagogické fakulty UP,
významného českého výtvarníka.

Přednášku s názvem
Prameny, cesty, setkání

přednese ve středu 23. března 2005 v 16 hodin
v Lectoriu (místnost č. 117) Uměleckého centra UP

Univerzitní 3, 5, Olomouc.

g Ve čtvrtek 3. 3. 2005 se pod záštitou prof.
F. Mezihoráka, děkana Pedagogické fakulty UP, konal
v Atriu Uměleckého centra UP závěrečný koncert
Workshopu rusínského (východoslovenského) natu-
rálního zpěvu, který ve dnech
1.–3. 3. pořádala Katedra hudeb-
ní výchovy PdF UP. Lektorem
workshopu byla PaedDr. A. Dere-
vjaníková, Ph.D., žádaná specia-
listka v oblasti rusínského folklo-
ru, která působí na Pedagogické
fakultě Prešovské univerzity v Pre-
šově.

Program workshopu byl roz-
vržen do tří dnů. V prvních dvou
dnech se účastníci seznámili s ná-
pěvy a texty dvanácti rusínských písní, které zaujaly
po všech stránkách. Ambity nápěvů většinou nepře-
sahovaly septimu, vyskytly se i nápěvy kvintového
rozsahu, zejména u táhlých písní, přesto každá z písní
dýchala jinou atmosférou. V mnohém byl také poučný
specifický způsob interpretace: začíná vždy nejprve
sólista, teprve posléze, obvykle po prvním „verši“

V Uměleckém centru UP zazněl východoslovenský folklór
textu, se přidává sbor, který nápěv doplňuje terciemi
a málo pohyblivým třetím hlasem. Rovněž s charakte-
ristickým způsobem tvorby tónu se mnozí účastníci
workshopu setkali poprvé: rusínský naturální zpěv je

založen na upřednostnění hrudní-
ho zpěvního rejstříku. Výsledný
zvuk je pak mnohem ostřejší než
u klasického zpěvu, zároveň však
také zemitější a osobnější.

Třetí den nabídl zúčastněným
nevšední zážitek: mohli srovnat
svoji interpretaci se zpěvem sed-
mi členek folklorního souboru
Po�ana z východoslovenské Ja-
rabiny, jehož uměleckou vedoucí
je právě dr. Derevjaníková. Nelze

vynechat, že členky Po�any ocenily hudební doved-
nosti účastníků dílny i jejich snahu o co nejautentičtěj-
ší interpretaci rusínských lidových písní.

Workshop dále přinesl podněty k didaktice hudeb-
ní výchovy, jmenujme zejména tipy pro práci se
sluchovou představou písňového nápěvu a pro využití
říkadel v hudební výchově na ZŠ. Dílna tak nepřímo
navázala na úspěšný projekt s názvem Slyšet jinak,
realizovaný rovněž pod hlavičkou Katedry hudební
výchovy PdF UP.

Úspěšný workshop byl ve čtvrtek završen již
zmíněným koncertem, na kterém vystoupil soubor
Po�ana spolu s účastníky dílny. Program koncertu byl
vystavěn v intencích cyklického času lidského živo-
ta – začínal narozením dítěte, dále zazněly dětské
písně a říkadla, následovaly písně pracovní. Realitu
východního Slovenska počátku XX. století postihly
písně vystěhovalecké, program zakončily písně sva-
tební s ukázkou čepení nevěsty. Posluchačsky atrak-
tivní a příjemně překvapivé bylo vystoupení mužské
části účastníků dílny. Sémanticky zatíženou atmosféru
dotvořilo také nápadité využití zvukových možností
Uměleckého centra UP.

Spolu s poděkováním vedení PdF UP si na závěr
navzájem popřejme, aby podobně laděných projektů,
podporujících celostní chápání oboru i další interdis-
ciplinární návaznosti, mohlo být více.

M. Friedlová, foto -tj-

První certifikované pracoviště
Fakultní nemocnice Olomouc
g Fakultní nemocnice Olomouc zahájila v loňském
roce program politiky jakosti jako součást organizace
řízení a zapojila se do procesu certifikace. První
certifikát jakosti získalo v rámci FNO Transfúzní odděle-
ní (TO).

Certifikaci hodnotím jako náročný proces, jehož zvlád-
nutí zvýšilo prestiž a konkurenceschopnost oddělení.
Mechanismus neustálého hledání kritických míst a zpětné
kontroly nastartoval kontinuální zvyšování kvality práce
a poskytovaných služeb, což pozitivně ovlivňuje spokoje-
nost klientů-dárců i našich odborných partnerů“, sdělila
primářka transfúzního oddělení MUDr. D. Galuszková.
Certifikace oddělení si vyžádala zhruba roční přípravu pod
odborným vedením auditora a za spolupráce celého týmu.
Předchůdcem nynějšího TO byla Transfúzní stanice
v Olomouci na nynější Vídeňské ulici, která zahájila svoji
činnost v dubnu 1949. Nyní se TO FNO počtem vyrobe-
ných transfúzních přípravků řadí k největším zařízením
v ČR. Zpracovává se zde krev ze šesti okresů a transfúzními
přípravky a deriváty pak FNO zásobuje více než 10 nemocnic
v kraji a okolí. Na oddělení pracuje 65 zaměstnanců
a denně zde mohou přijmout až 150 dárců krve. V minulém
roce pracoviště TO FNO vyrobilo přes 24 tisíc transfúzních
jednotek koncentrátů červených krvinek, přes 8,5 tisíc litrů
plazmy a přes více než dva tisíce transfúzních jednotek
krevních destiček. Podle vyjádření primářky oddělení dárců
krve, bohužel, každoročně ubývá.

-map-

g Ve dnech 3.–4. 3. se na Univerzitě Karlově v Praze
uskutečnilo společné zasedání předsedů Konferencí
rektorů zemí střední Evropy (Rakousko, Chorvatsko,
Ma�arsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česká re-
publika). K hlavním tématům jednání patřily struktura
a finanční zdroje terciárního vzdělávání, Postboloňský
proces a účast vysokých škol na společných vzdělá-
vacích a výzkumných programech EU. V závěru
zasedání přijali rektoři středoevropských univerzit
společné prohlášení (viz http://crc.muni.cz/news/).

-red-

Pražské setkání rektorů
středoevropských univerzit
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Jde o jakýsi pomyslný boj postupně zanikající
Pacifické tektonické desky versus všechny ostatní,
jednoduše shrnul po podrobnějším výkladu geodyna-
mických příčin a dalších souvislostí zemětřesení
a přílivové vlny RNDr. Č. Tomek. V průběhu své řeči
připomněl, že co se energie týká, největší zemětřesení
se objevují právě v Pacifiku. K sumatranskému došlo
v návaznosti na subdukci Indické zemské desky pod
Barmskou. Pokud by však zůstalo „pouze“ u země-
třesného jevu, jeho zkázonosnost by výše uvedených
rozměrů nedosáhla. K mělkému silnému zemětřesení
s vertikálním posunem zemských bloků se však
přidala právě ta výše uvedená souhra okolností, jež
zapříčinila, že nad ohniskem zemětřesení vznikla vlna
tsunami. Jestliže přesná doba zemětřesení vzhledem
k povaze hromadění a uvolňování tlaků a napětí
v zemské kůře předpověditelná není, pak ničivá
přílivová vlna rozhodně ano. O tom, že se při zemětře-
sení zvedlo mořské dno o několik metrů a vyzdvihlo
tak miliony tun mořské vody, které zformovaly gigan-
tickou vlnu, se totiž vědělo zhruba do dvaceti minut od
zemětřesného jevu. Jediný, kdo však tehdy bezpro-
středně reagoval, byla Italská seizmologická služba,
která prostřednictvím svého velvyslanectví turisty
v dané oblasti varovala, sdělil RNDr. Č. Tomek
k nedávným událostem. Protože v oblastech, na něž
se poté neuvěřitelné množství vody řítilo – na volném
moři rychlostí zhruba 800 km za hodinu – neexistuje
žádný varovný systém, nabraly důsledky měřítka
katastrofy. Perfektní organizací civilní obrany se dalo
předejít spoustě ztrát na lidských životech, pozname-
nal přednášející k jevu, jenž v oblasti zřejmě nebyl
prvním. Přírodní katastrofy menších či podobných
rozměrů nejsou v historii (nejen) jihovýchodní Asie
zřejmě ojedinělými, a z výzkumů je patrné, že za
dalších dvě stě až dvě stě padesát let se seizmologic-
ky „spící“ teritorium připraveno na velké zemětřesení
opět „probudí“. Je jen otázkou, jestli se místní lidé
budou před přírodním živlem nějak bránit. Nedávná
pětidenní konference o možnostech prevence násled-
ků přírodních katastrof skončila totiž v japonském
Kóbe s poměrně chabým výsledkem1.

Nutno podotknout, že míst, která mohou mít
obdobný úděl, je více. Mohl bych jmenovat např.
americký Oregon či Washington. Není totiž bez
povšimnutí, že rozpočet USA byl aktuálně navýšen
o finance na seizmologický výzkum hlavně ve jmeno-
vaných oblastech2, uvedl RNDr. Tomek a dodal:

Varovný systém a civilní obrana – jediná možnost defenzívy před tsunami
g Nejnebezpečnější oblasti zemětřesení jsou ty, které tzv. spí. Jihovýchodní Asie, přesněji řečeno okolí Sumatry
bylo právě tím teritoriem, které seizmicky jistou dobu „podřimovalo“ a odborníkům bylo jasné, že je jen otázkou
času a souhrou daných okolností, kdy přijde něco více či méně zkázonosného. „Souhra dalších okolností“ pak
ničivé důsledky nedávného zemětřesení několikanásobně zvýšila (26. 12.).

Z hlediska normálních zemětřesných jevů nebylo sumatranské zemětřesení největším – silou devíti stupňů
Richterovy škály se zařadilo na úroveň pátého nejsilnějšího zemětřesení od dob, kdy se otřesy začaly měřit;
o jedné z nejničivějších přírodních katastrof se hovoří především vinou kombinace zemětřesení a přílivové vlny
tsunami. Proč k zemětřesné události s epicentrem v moři, západně od indonéského ostrova Sumatra vlastně
došlo a proč se v obecném měřítku tak bude dít i v budoucnu? Tyto a spoustu dalších otázek zodpověděl 4. 3. ve
svém populárním výkladu americké seizmologické analýzy a geodynamických příčin loňského sumatranského
zemětřesného jevu RNDr. Č. Tomek, hostující profesor Univerzity v Salcburku (aula PřF UP – viz foto na titulní
straně).

Zemětřesení jako takové je z časového hlediska
otázkou asi pěti minut, potom následují tzv. dotřesy.
Po sumatranském zemětřesném jevu, jenž předchá-
zel tsunami, „cvičila“ hladina oceánů jistou dobu na
celém světě.

Přednášku uskutečněnou v rámci blokového vy-
učování předmětu Geotektonika zorganizovaly Kated-
ra geologie PřF UP a Česká geologická společnost,
pobočka Olomouc.

S využitím informací http://zpravy.idnes.cz/zahra-
nicni.asp?r=zahranicni&c=A050105_150407_
zahranicni_miz; http://ihned.cz/?p=00S200.

M. Hronová

Poznámky:
1 Účastníci konference se sice shodli na nutnosti zbudovat varovný
systém v oblasti Indického oceánu, ale zatím zůstalo jen u příslibu.
Konkrétnější termíny ani závazky zatím nepadly
2 Západní i východní pobřeží USA by mělo být v roce 2007
kompletně střeženo varovným systémem před přívalovými vlnami
tsunami. Systém včasného varování před přívalovými vlnami
z atlantické strany USA měl být původně uveden do provozu až
v roce 2012, jeho zavádění však urychlila nedávná katastrofa
v jihovýchodní Asii.

Nový časopis Lingua viva
g Katedra jazyků na Pedagogické fakultě Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích připravuje vydání
nového odborného časopisu Lingua viva pro teorii
a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu
jazyku. V časopise budou především publikovány
odborné studie, v menší míře rovněž recenze, infor-
mace o konferencích, jazykových kurzech, realizaci
výzkumných projektů apod. Redakční rada časopisu
se obrací na všechny zájemce o zveřejnění článků
s tím, že redakční uzávěrka prvního čísla je 15. 8. 2005,
pro druhé číslo lze zasílat příspěvky do 15. 1. 2006.
Vzhledem k tomu, že časopis je určen nejen domácí,
ale také zahraniční odborné veřejnosti, bude dána
přednost cizojazyčné verzi příspěvků.

Další informace pro autory – především o grafické
úpravě textu – jsou zveřejněny na webové stránce PF
JU www.pf.jcu.cz.

Doc. L. Spáčilová, FF UP

INFORMACE, OZNÁMENÍ,
POZVÁNKY

Akademický senát FTK UP na svém zasedání
2. 3. 2005 vyhlásil

volby do Akademického senátu FTK UP
na funkční období 2005–2008,

které se uskuteční 14. 4.–15. 4. 2005.
Ve stejném termínu budou realizovány i volby do

AS UP.
Členové akademické obce mohou navrhovat kan-

didáty do AS FTK UP do 16. 3. 2005, do AS UP do
18. 3. 2005. U každého kandidáta je třeba uvést
jméno, příjmení, tituly, rok narození, jeho pracoviště
nebo studijní program a studijní obor. Návrh dále
obsahuje písemné vyjádření, že kandidát s kandidatu-
rou souhlasí a podpis toho, kdo návrh podává.
Navrhovatelé doručí své návrhy pro senát FTK UP
předsedkyni volební komise RNDr. Miroslavě Přidalo-
vé, Ph.D., pro AS UP předsedovi dílčí volební komise
Mgr. R. Šlachtovi, Ph.D. nebo předsedkyni volební
komise AS UP JUDr. L. Macháčkové, Ph.D.

Kandidátní listiny budou zveřejněny od 23. 3. do
14. 4. 2005.

Volební komise AS FTK UP bude pracovat v tomto
složení: RNDr. M. Přidalová, Ph.D., předsedkyně
volební komise, Prof. RNDr. J. Riegerová, CSc., RNDr.
S. Formánková, Ph.D., Mgr. M. Hradec., H. Bednářo-
vá (stud. rek.), K. Najmanová (stud. rek.), M. Bazger
(stud. rek.).

Jako volební místo byla určena zasedací míst-
nost Děkanátu FTK UP.

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci
na svém zasedání dne 23. 2. 2005 vyhlásil
volby do Akademického senátu UP

na funkční období 2005–2008,
které se budou konat v týdnu 11.–16. 4. 2005.

Přesné termíny a konkrétní místa konání voleb
stanoví akademické senáty jednotlivých fakult UP.

Předsedy dílčích volebních komisí na jednotlivých
fakultách byli jmenováni: Mgr. R. Šlachta (FTK),
V. Janšta (CMTF), JUDr. L. Macháčková, Ph.D. (PF),
Mgr. M. Dopita, Ph.D. (PdF), Mgr. J. Psotová, Ph.D.
(LF), RNDr. J. Kvapil, CSc. (PřF), PhDr. K. Podolský
(FF). Tito předsedové dílčích volebních komisí tvoří
Hlavní volební komisi, jejíž předsedkyní byla jmenová-
na JUDr. L. Macháčková, Ph.D.

Členové akademické obce UP mohou navrhovat
kandidáty do senátu UP z řad členů akademické obce
UP do 18. března 2005. U každého kandidáta je třeba
uvést rok narození, jeho pracoviště (fakultu) nebo
studijní program a studijní obor. Návrh je nutno zaslat
předsedkyni Hlavní volební komise AS UP JUDr.
L. Macháčkové, Ph.D., na Právnickou fakultu UP
(machacko@pfnw.upol.cz).

 Kandidátní listina bude zveřejněna do 29. března
2005 na úředních deskách UP a fakult UP.

Volby do Akademického senátu UP se řídí podle
Volebního a jednacího řádu AS UP, jehož aktuální znění
je vyvěšeno na webových stránkách UP.

Akademický senát  FF UP
na svém zasedání dne 23. 2. vyhlásil

volby do Akademického senátu FF UP,
které se uskuteční dne 13. 4. 2005.

Ve stejném termínu současně proběhnou i volby do AS UP.
Členové akademické obce FF UP mohou navrho-

vat kandidáty do AS FF UP i do AS UP do 18. 3. 2005.
Návrh musí vedle jména a příjmení kandidáta obsaho-
vat název pracoviště (katedry) kandidáta, u studentů
studijní blok a studijní obor, případně další údaj, je-li to
třeba k určení kandidáta. V návrhu je současně třeba
uvést datum a podpis navrhovatele, případně navrho-
vatelů. Jednotliví navrhovatelé doručí své návrhy
členům volební komise AS FF UP.

Kandidátní listiny budou zveřejněny dne 29. 3. 2005.
Volební komise AS FF UP bude pracovat v tomto

složení: PhDr. K. Podolský (Katedra historie) – před-
seda komise, doc. L. Veselovská, M. A., Dr. (Katedra
anglistiky a amerikanistiky), Dr. Drs. W. Engelbrecht,
Cand. Litt. (Katedra nederlandistiky), Mgr. M. Spáda –
interní doktorand (Katedra anglistiky a amerikanisti-
ky), K. Hora – student (Katedra historie).

Stručně
Prof. G. Hentschel
z Erfurtské univerzity
(SRN) přednášel 1. 3.
na CMTF UP na téma
Hřích světa a naše
smíření.

* * *
Moravská pobočka
Společnosti křes�anů a Židů v Olomouci a CMTF UP
pořádaly 4. 3. přednášku J. A. Haidlera, hebraisty
a ředitele divadla v Ústí nad Labem, na téma Chevra
kadiša – židovské pohřební bratrstvo.

* * *
Ve filmovém sále Umě-
leckého centra UP před-
stavili 1. 3. svou tvorbu
studenti Katedry teorie
a dějin dramatických
umění FF UP – pod
názvem Tohle už nikdy
do kin nepůjde.

* * *
Sedmi autorskými kolektivy zpracované studie při-
pravované rekonstrukce olomouckého Dolního ná-
městí budou veřejnosti představeny na výstavě
v galerii Konviktu Uměleckého centra UP v termínu
od 7. do 18. 3.

* * *
Slavnostní vernisáží
byla v Uměleckém cen-
tru UP 2. 3. zahájena
výstava výtvarných pra-
cí klientů Psychiatrické
léčebny ve Šternberku
Cesty a příběhy, která
potrvá do 24. 3.

* * *
V úterý 8. 3. bylo v Uměleckém centru UP zahájeno
první mezioborové sympozium Česká kultura a umění
ve 20. století věnované tématu „Ideologie
a imaginace“. Pořádaly jej Katedra bohemistiky
FF UP a Ústav pro českou literaturu AV ČR.

-red-, foto -tj-
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• UDÁLOSTI • UDÁLOSTI • UDÁLOSTI •

HABILITACE

Přírodovědecká fakulta
V prostorách Přírodovědecké fakulty UP na tř. Svobo-
dy proběhne 9. 3. habilitační přednáška RNDr. Petra
Bartáka, Ph.D. (Katedra analytické chemie Př UP)
s názvem Afinitní kapilární elektroforéza. Začátek:
14 hod.

-mo-

VI. mezinárodní setkání mladých lingvistů
Ve dnech 16.–18. 5. se na FF UP uskuteční již šesté
mezinárodní setkání mladých lingvistů, jež hodlá
rozvíjet tradici slibně započatou v roce 2000 v Praze
a pokračující v letech 2001–2004 v Olomouci.

Zájemci o účast mohou do 12. 4. zaslat téma
příspěvku a stručnou anotaci, a to elektronickou
poštou (jako Příloha/Attachment) na adresu e-mail:
bozenabe@hotmail.com.

Kontakt a bližší informace http://www.upol.cz/
zpravy/aktuality/konference-prednasky-seminare/.

Student a věda 2005 – sekce lingvistika
Dne 27. dubna 2005 proběhne letošní ročník student-
ské soutěže Student a věda, sekce lingvistika.  Soutě-
že se mohou zúčastnit studenti FF s jazykovědným
příspěvkem v rozsahu přibližně 15 stran, který je třeba
odevzdat na sekretariátě Katedry bohemistiky FF UP
nejpozději do 18. 4. 2005.

Kontakt: PhDr. B. Bednaříková, Dr., bozenabe@
hotmail.com, tel. 585 633 145.

Děkan Pedagogické fakulty UP vypisuje
výběrové řízení

na místa:
odborný asistent pro obory:
– správní právo a právní výchova;
– teorie metody a didaktika sociální práce a antropo-

logie;
– reálie a praktická jazyková cvičení z německého

jazyka;
– učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ –

0,3 úvazku;
– informační technologie se zaměřením na edukační

média a jejich využití v matematickém vzdělává-
ní – 0,6 úvazku;

– dějiny a teorie hudby;
– dějiny a teorie hudby – 0,5 úvazku.
Odborný asistent nebo asistent pro obor:
– praktická jazyková cvičení, současný jazyk a di-

daktika anglického jazyka – 0,5 úvazku.
Lektor pro obory:
– praktická jazyková cvičení z anglického a fran-

couzského jazyka;
– praktická jazyková cvičení a lingvoreálie z němec-

kého jazyka.
Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, pedagogická

a odborná praxe.
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2005.
Přihlášky doložené doklady o vzdělání, vědecké,

odborné a publikační činnosti, stručným životopisem
a přehledem praxe zasílejte nejpozději do 1. 4. 2005
na adresu: UP Olomouc – Pedagogická fakulta,
osobní oddělení, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
nebo e-mail: lindnerk@pdfnw.upol.cz.

Katedra speciální pedagogiky PdF UP pořádá
ve dnech 15.–16. 3.

VI. Mezinárodní konferenci k problematice
osob se specifickými potřebami

a
I. dramaterapeutickou konferenci.

Konference proběhnou v prostorách Pedagogické
fakulty UP, Žižkovo nám. 5 v Olomouci. Na mezinárod-
ní konferenci, jež je zaměřena na oblast uplatnění
osob se zdravotním postižením na trhu práce, vystou-
pí přední odborníci z tuzemska i zahraničí. Letos
poprvé proběhne také dramaterapeutická konference,
která je první událostí tohoto druhu v České republice.

Miss Academia 2005: mezi dvanácti finalistkami jsou i studentky UP
g O Miss Academia 2005 – „nej“ vysokoškolačky České a Slovenské republiky se rozhodne 6. 4. ve zlínském
Velkém kině. Mezi dvanácti finalistkami se objeví také Jana Marková z Filozofické a Jitka Baná z Pedagogické
fakulty.

Letošní rok se do soutěže přihlásilo celkem 110 studentek z téměř všech univerzit České republiky. Největší
počet přihlášených studuje v Praze, hojně byly zastoupeny i studentky z vysokých škol v Brně, Olomouci,
Ostravě, nechyběly též posluchačky vysokých škol v Plzni a Kolíně. Porota složena z pedagogů Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně, zástupců partnerů projektu a zlínských fotografů hodnotila dívky nejen podle krásy těla,
ale i ducha. Pro soutěžící byly připraveny vědomostní a psychologické testy, dále rozhovor s porotou a také
nezbytná promenáda v plavkách.

Není bez povšimnutí, že „rok krásy na UP“ by poté, co se Českou Miss roku 2005 stala Kateřina
Smejkalová, studentka PdF UP, mohla završit některá z jmenovaných studentek titulem „nej“ vysokoškolačky
České a Slovenské republiky. Možná jim k tomuto dopomohou i citáty, jež krásky vystihují: „Dobře vidíme jen
srdcem, to podstatné je pro oči neviditelné“ (Exupéry) nebo „Všechno zlé je k něčemu dobré…“.

Svou favoritku můžete podpořit na stránkách soutěže www.missacademia.cz.
-map-

g Katedra muzikologie FF UP a Vydavatelství UP
uspořádaly 21. 2. prezentaci knihy I. Poledňáka
Vášeň rozumu s podtitulem Skladatel Jan Klusák,
člověk, osobnost, tvůrce, která vyšla na sklonku
minulého roku.

První část prezentace byla hudební. V kapli Božího
těla zněla hudba ze skladeb světových a českých
skladatelů 20. století – A. Honegger, A. Skrjabin,
A. Schönberg, B. Martinů, M. Štědroň a J. Klusák,
v interpretaci osvědčených olomouckých interpretů
a přizvaných hostů (klavíristé M. Keprt, L. Kaucká,
Z. Hnát, R. Kefer, zpěvačka P. Bubelová, houslistka
L. Federová, violoncellista M. Pavlík a pozounista
V. Svačina). Sál byl tentokrát zcela zaplněn mladými
lidmi a k milým hostům patřil J. Klusák, rektorka UP,
prof. J. Mačáková, CSc., zástupci Vydavatelství UP
a další sponzoři, kteří se zasloužili (kromě autora)
o vydání nezvykle objemné i osobitě koncipované
monografie.

Na koncert navázala společenská část večera
v prostorách Katedry muzikologie, k níž patřila i beseda
o knize, spojená s malým „nehudebním pohoštěním“.

Klusákovská monografie je průlomem v české
monografické literatuře, protože s autorem textu kráčí

Dobrá propagace olomoucké univerzity
g Na letošní rok připadá 60. výročí nepřetržitého
vydávání zprvu sborníku Universitatis Palackianae Olo-
mucensis Facultatis Medicae (Vol. 1–144) a od roku
1999 na něj navazujících Biomedical Papers (Vol.
145–149). Biomedical Papers jsou od roku 2000
periodikem s frekvencí dvě čísla ročně. Jsou indexová-
na v mezinárodních databázích Medline/Excerpta Medi-
ca, Bibliographia Medica Čechoslovaca a Chemical
Abstracts. Časopis byl od roku 1955 do roku 1983
redigován jako výkonným redaktorem prof. F. Šanta-
vým, od roku 1983 až dosud prof. V. Šimánkem ve
spolupráci s prof. J. Ulrichovou (od roku 1995) a Mgr.
J. Potomkovou (od roku 2000). V současné době
požádala redakční rada Biomedical Papers o evaluaci
časopisu pro získání „impact factor“.

Biomedical Papers je v plnotextové podobě pří-
stupný v mezinárodní biomedicínské databázi Pub-
Med (www.pubmed.gov).

-red-

Host Fakulty tělesní kultury UP
g V rámci svého pobytu na Katedře kinantropologie
a společenských věd FTK UP vystoupil jako hostující
profesor prof. dr. hab. J. Kosiewicz z AWF ve Varšavě

ve dnech 28. 2.–5. 3. se
čtyřmi přednáškami. Jejich
témata se týkala křes�anské-
ho pojetí lidského těla, sexu
a erotiky v ruské ortodoxní
církvi, vztahu raného křes-
�anství k člověku a jeho tělu
a vztahu katolicismu k tělesné
kultuře a sportu. Prof. J. Ko-

siewicz se uvedenou problematikou zabývá celoživot-
ně, své poznatky sdělil odborné veřejnosti již v několika
významných publikacích.

-red-, foto -tj-

Prezentace knihy o skladateli Janu Klusákovi
s námi při četbě sám skladatel Jan Klusák svými
neopakovatelnými a nenapodobitelnými promluvami
ve všech třech kapitolách – Život a tvorba v běhu
času (o životním vývoji skladatele a celé poválečné
historii české hudby), Osobnost a dílo v pozastave-
ném čase (o Klusákově osobnosti, jeho láskách
i přátelstvích, a hlavně o jeho podmanivých pohle-
dech na šíři a hloubku hudebního umění), Osy
a úběžníky Klusákovy hudební tvorby (široce pojatá
partie o skladatelově tvorbě a způsobu jeho hudební-
ho myšlení a cítění). Cenné je, že do knihy je vloženo
CD s názvem Osa času s pěti osobitými Klusákovými
díly. Rozsáhlá dokumentace všech Klusákových skla-
deb, zvukových a obrazových snímků, přehledem
jeho literárních prací a veškeré literatury o skladateli,
fotografická dokumentace a ukázky autografů, je
nejen dokladem velké pečlivosti autora publikace, ale
též bohatým materiálem pro poznání „záhudbí“ české
hudební kultury 20. století.

Doc. M. Navrátil, CSc., Katedra muzikologie FF UP

Plesová sezóna pokračuje
g Také studenti a pedagogové Katedry rekreologie
FTK UP se připojili k organizátorům probíhajících
plesových zábav a i letos pokračovali v tradici pořádá-

ní „Rekreoflámu“, tentokrát na téma „Hudební výcho-
va ,C‘ “. Večer plný kreativního programu proběhl 5. 3.
v olomouckém KD Sidia a k účasti přilákal mj.
i čerstvou Českou Miss K. Smejkalovou, studentku
Pedagogické fakulty UP (viz snímek nahoře).

Svůj tradiční „Ples mediků“ pořádali i v tomto
roce také studenti Lékařské fakulty UP. Letos se na
něm sešli ve Slovanském domě v Olomouci 25. 2.

-red-, foto -tj-
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UNIVERZITNÍ PRACOVIŠTĚ INFORMUJÍ

Rektorka UP ve snaze povzbudit literární tvorbu
studentů a umožnit tvůrcům dialog s posuzovateli

jejich práce vyhlašuje
11. ročník veřejné literární soutěže
pro studenty Univerzity Palackého.

Podmínky soutěže: Předložit v oboru poezie
5–10 textů, v oboru próza (povídka, novela, esej) text
do 30 stran, v oboru drama text hry, a to ve třech
kopiích, z nichž každá bude označena jménem,
fakultou, ročníkem, studovaným oborem a domácí
adresou. (Stranou se míní strojopis [počítačový text]
o 30 řádcích a 65 úhozech.)

Závěrečný termín odevzdání prací je 31. březen 2005.
Za nejlepší práce budou uděleny ceny, a to 1. cena

2 000 Kč, 2. cena 1 500 Kč, 3. cena 1 000 Kč.
Porota nemusí všechny ceny udělit. Ceny se neroz-

dělují ani nezdvojují. Soutěžní práce budou hodnoceny
odbornou porotou, kterou jmenuje rektorka UP.

Soutěžní příspěvky zasílejte na adresu: Sekretariát
rektorky Univerzity Palackého, Křížkovského 8, 771 47
Olomouc; obálku označte heslem „Literární soutěž“.

Britská rada pořádá ve spolupráci s University of
Cambridge ESOL examinations a Britským centrem
KUP v Olomouci metodické semináře se zaměřením
na jednotlivé části zkoušek BEC (Business English
Certificates). Semináře jsou určeny pro vyučující,
kteří připravují studenty na zkoušky BEC nebo kteří se
chtějí s těmito zkouškami blíže seznámit.

Semináře se budou konat v Britském centrum KUP,
Křížkovského 14, povede je PhDr. O. Vítkovská (Busi-
ness English Skills Training, Olomouc), která má
dlouholeté zkušenosti s přípravou kandidátů na zkoušky
BEC, působí jako examinátor u cambridgeských zkou-
šek a zároveň jako školitel metodických seminářů
zaměřených na přípravu ke cambridgeským zkouš-
kám:
BEC Reading & Listening: sobota 19. března 2005,
9–12.30 hodin.
BEC Writing & Speaking: sobota 2. dubna 2005,
9–12.30 hodin.

Účast na seminářích je zdarma. Počet účastníků je
omezen; rezervujte si, prosím, místo na emailové
adrese roman.spacek@britishcouncil.cz.
Registrace na letní termín Cambridgeských zkoušek

Poslední možnost registrace na letní termín Cam-
bridgeských zkoušek pro rok 2005 vyprší 16. 3. 2005.
Přihlášky jsou k dispozici na www.britishcouncil.cz
nebo přímo v Britském centru Knihovny UP.

-mš-

Zpřístupnění vybraných databází ČTK
v měsíci březnu
V rámci akce Březen – měsíc Internetu jsou zpřístup-
něny vybrané databáze ČTK a databáze TamTam.
Česká tisková kancelář umožňuje vstup do databází:
Aktuální zpravodajství, Kraje, Česká republika, Fakta
o EU, Země světa, Svět, Očekávané události, Výročí,
Biografie, Sporty. Databáze je dostupná na adrese:
http://www.ctk.cz. Uživatelské jméno: dtbctk; heslo:
Ctk2005.

-red-

Volná místa na sobotní lyžařské výjezdy
Akademik sport centrum Univerzity Palackého nabízí:
– volná místa na sobotní lyžařské výjezdy do Karlo-

va – cena výjezdu (tam i zpět) činí 170 Kč,
– volná místa na výuku dětí v Lyžařské škole – cena

výuky + výjezdu (1 den) činí 340 Kč.
Termíny: 19. 3., 26. 3.
Čas odjezdu: 7.15 hod. – parkoviště „u letadla“

(před Billou).
Čas příjezdu: 17 hod. – tamtéž.
Informace a přihlášky: tel. 585 636 452, 6451;

mobil: 775 912 040, e-mail: hana.vyroubalo-
va@upol.cz.

K 60. výročí obnovení UP, které si připomene-
me 21. února 2006, se připravuje nová infor-
mačně-propagační publikace o UP, která na-
váže na úspěšnou „bílou knihu“ UNIVERSI-
TAS PALACKIANA OLOMUCENSIS z roku
1998. Plánovaný rozsah je cca 80 stran,
počítá se s tím, že publikace bude (zrcadlově)
česko-anglická. Pořízení dalších jazykových
mutací není vyloučeno, je však vázáno na
další okolnosti, viz dále.

Základní rozdělení publikace by mělo zů-
stat zhruba stejné, tj. stručný přehled historie
UP, rekapitulace důležitých dat a vyobrazení
historických dokumentů včetně trojrozměrných,
prezentace fakult a celouniverzitních zařízení,
kapitola věnovaná městu Olomouci a Olo-
mouckému kraji. Publikace by měla být do
jisté míry nadčasová (je jasné, že nebudeme
moci vydat inovovanou verzi každý rok, ostat-
ně pro takové informace jsou zde webové
stránky), proto kromě kontaktních údajů nebu-
de obsahovat příliš mnoho konkrétních (časo-

TÉMA: PŘÍPRAVA OSLAV 60. VÝROČÍ OBNOVENÍ UP

Nová publikace o Univerzitě Palackého
vě proměnlivých) údajů. Důležitá bude obra-
zová složka – měla by atraktivně představit
všechny změny, které se na UP staly v po-
sledních letech, v čele s Uměleckým centrem,
novými kolejemi a dalšími zařízeními.

Odhadnuté náklady na 10 tis. výtisků (což
je číslo odvozené z nákladu minulé publika-
ce) jsou při velmi střídmém odhadu 700 tis. Kč.
UP sama je schopna financovat asi 50 %.
O spoluúčast bylo požádáno město Olomouc
(přidělená suma je 15 tis. Kč), byli osloveni
sponzoři, zatím však bez odezvy.

Jistě je možné vydat takovou publikaci
v nákladu polovičním, tj. pouze za finance UP.
Pak se však omezí možnost vyrobit případně
další jazykové mutace. Pokud by tedy fakulty
byly ochotny jistým způsobem se na nové
publikaci finančně podílet, případně pokud
by mohly zprostředkovat kontakt s poten-
ciálními sponzory, bylo by to nanejvýš vítáno.

Doc. M. Hirschová, prorektorka UP
pro zahraniční styky a záležitosti vnějších vztahů

Oznámení Archivu Univerzity Palackého
Archiv UP je od 4. 3. 2005 až do odvolání
uzavřen pro badatelskou veřejnost z důvodu
generální opravy depozitářů. I nadále je nutné
vracet zapůjčené kvalifikační práce, a to v úřední
hodiny (pondělí 12–15 hod., středa 8–11.30 hod.),
či v jiném termínu po domluvě s pí A. Pivodovou
(tel. 585 631 056, e-mail alena.pivodova@upol.cz).

CMTF UP předkládá uchazečům o studium na UP ve
své nabídce nový bakalářský studijní obor s názvem
Humanitní studia se standardní dobou studia tři roky
v prezenční formě studia. Jak vyplývá z informací
Katedry pastorální a spirituální teologie byla jeho vize
inspirována analýzou dlouhodobého vývoje společ-
nosti v evropském kulturním prostoru. Struktura obo-
ru se snaží v sobě uchovat celou šíři západní tradice,
jak v dialogu s ostatními kulturami, tak i ve vnitřním
napětí západní kultury samé. Nabízený pohled „vědy
o člověku“ představuje možnosti jak znovu obnovit
dialog vědních disciplin ve smyslu sjednocené mno-
hosti výpovědí o naší existenci.

Bakalářský studijní obor Humanitní studia je za-
měřen na získání teoretických poznatků založených na
soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vý-
voje v oblastí filozofických a humanistických věd
s přihlédnutím k filozofii křes�anské a křes�anské
tradici.

Studijní obor umožňuje zvládnutí aplikace vědec-
kého poznání ve vymezených specializovaných ob-
lastech filozofie, teologie, umění a kultury, vědeckého
výzkumu či lingvisticko-editorské práci.

Předmětem studia je hlubší proniknutí na základě
vědecké práce do filozoficko-teologicko-kulturně spo-
lečenských problémů současného světa a současného
člověka, s přihlédnutím ke křes�anskému světonázoru.
Profil absolventa

Všeobecně vzdělaný člověk s dobrou základní
orientací ve filozofii (logika, hermeneutika, antropolo-
gie, filozofie přírodních věd, ontologie), etice, estetice,
religionistice a dějinách. Student bude mít základní
znalosti klasických jazyků a dobrou schopnost komu-
nikovat v jednom světovém jazyce včetně odborného
překladu s kultivovaným slovním, písemným a kultur-
ním projevem. Všechny jeho znalosti budou zakotve-
ny v širším kontextu poznání evropských myšlenko-
vých tradic, umožňující pozdější osobní myšlenkovou
syntézu a� už v další specializaci nebo při získávání
schopností a dovedností nutných v praxi. Základní
charakteristikou profilu studenta je taková základní
báze poznání a dovedností, které mu umožní v bu-
doucnu měnit i vícekrát specializaci na základě poža-
davku trhu práce v prostoru Evropské unie. Proto se
klade velký důraz na pěstování vlastní tvůrčích schop-

CMTF UP otvírá nový studijní obor: Humanitní studia
ností, dobré osobní komunikace a odpovědnosti.
Filozoficko-humanitní vzdělání mu umožní nový kvali-
tativně vyšší přístup k procesu vlastního sebevzdělá-
vání v návaznosti na měnící se sociálně-kulturní
prostředí globální společnosti a schopnost samostat-
né tvůrčí aplikace postupů a rozhodování, vyrůstají-
cích z evropských civilizačních hodnot.
Vymezení výstupních znalostí a dovedností

Odbornost na úrovni bakalářského stupně v oblasti
filozofie a dějin myšlení, dobrá znalost jednoho světo-
vého jazyka a získání solidních základních poznatků
latiny. Absolvent v individuálně zvoleném modulu
získá hlubší teoretické i aplikační schopnosti dle
příslušné specializace, a to v těchto oblastech:
a) modul spirituálně-teologický – základní znalost

křes�anské spirituality,
b) modul umělecko-kreativní – základní znalosti este-

tiky a praktických výtvarných dovedností,
c) modul lingvisticko-editorský – dobrá znalost dru-

hého světového jazyka, latiny a ediční činnosti,
d) modul management vědeckého výzkumu – schop-

nost samostatně zabezpečit ekonomickou a orga-
nizační stránku vědeckých projektů, včetně aktiv-
ního získávání finančních zdrojů.

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability
Humanitní studia jsou všeobecně vzdělávacím hu-

manitně zaměřeným studijní oborem, který umožňuje
dostatečné rozšíření poznání v humanitních a spo-
lečenských oborech, včetně teologie, umožňující znač-
nou variabilitu dalšího studia jak v navazujících magis-
terských programech v ČR a zahraničí, tak i schopnost
dalšího studia v distančních formách vzdělávání nebo
jiných formách celoživotního vzdělávání.
Charakteristika profesí a institucí, kde absolvent
může uplatnit získané vzdělání

Získané vzdělání může absolvent uplatnit v nava-
zujících magisterských programech i v dalších for-
mách vzdělávání, poněvadž mu získaný filozoficko-
humanitní základ poskytne předpoklady pro jeho
trvalou vzdělavatelnost ve všech typech humanitních
i pedagogických vzdělávacích programů. Může se
uplatnit v křes�anských vzdělávacích a výchovných
institucích, v ochraně církevních památek, církevních
účelových zařízeních, v médiích a na vysokých
školách. Bude připraven působit v domácích i mezi-
národních institucích terciární sféry i ve státní správě.

Termín přijímacího řízení pro bakalářské studi-
um v oboru Humanitní studia je stanoven na
13.–15. 6. 2005.

(Bližší informace o obsahu studia: Katedra pasto-
rální a spirituální teologie, ThLic. J. Pastuszak, e-mail:
past@cmtfnw.upol.cz, tel. 585 637 179; ThLic.
L. Karczubová, e-mail: edith@cmtfnw.upol.cz, tel.
585 637 171.)

-red-

Metodické semináře
Britského centra Knihovny UP
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

V latinsky psaném katalogu olomoucké koleje Tova-
ryšstva Ježíšova na rok 1587 je obsažena pasáž,
kterou uvádíme v českém překladu: „Otec Jan Werne-
rus Garten hessenský, přibližně 38 let, jakžtakž
zdravý. V Tovaryšstvu od roku 1569. Mimo Tovaryš-
stvo poslouchal humanitní vědy [tj. studoval poslední
třídy latinského gymnázia], avšak
v Tovaryšstvu po dvě a půl léta
filozofii, tři léta a několik měsíců
teologii. Učil v gramatice a syntaxi
[tj. ve 3. a 4. třídě šestiletého
jezuitského gymnázia], osm let
prefekt neboli subregens u kon-
viktorů, regent řeckých konvikto-
rů [tj. nadřízený posluchačů filo-
zofie a teologie, vyznání řecko-
katolického, pocházejících z vý-
chodní Evropy a pobývajících
jako stipendisté v jezuitském kon-
viktu], sedm let, byl rektorovým
admonitorem [dosl. ,napomína-
telem‘], vicerektor, zpovědník. Též
prokurátor [zástupce koleje TJ
v civilních rozepřích], řádový zpo-
vědník a konzultor [poradce]. Sli-
boval 1569 [tj. v tomto roce
složil po krátkém noviciátu tři
základní sliby příslušníka TJ –
chudoby, celibátu a poslušnosti
vůči nadřízeným]. Aprobovaný
scholastik [tj. učitel na řádových
školách].“

Citovaná pasáž obsahuje bio-
grafické údaje v pořadí čtvrtého
rektora olomoucké koleje a aka-
demie TJ Jana Wernera. Z údaje
o dosaženém věku 38 let v roce
1587 můžeme dedukovat, že se
narodil někde v Hessensku roku
1549; druhé jméno Garten –
latinsky Hortus (po česku „za-
hrada“) by mohlo být přídom-
kem, tzn. označovat místo naro-
zení, ale v současném seznamu
hessenských obcí se obec s náz-
vem Garten či Gärten nevyskytuje. V roce narození
Jana Wernera vládl v hessenském velkovévodství,
náležejícím do svazku Svaté říše římské náro-
da německého lantkrabě Filip I. Velkomyslný
(1504–1567), ale pouze nominálně, poněvadž jako
luterán náležel k hlavním osobám tzv. Šmalkaldského
spolku, založeného r. 1530 ve městě Šmalkaldy
(Schmalkalden) poblíž Kasselu devíti protestantskými
říšskými knížaty a jedenácti městy na obranu protes-
tantské víry. Po počátečních úspěších spolku porazil
císař Karel V. spolkové vojsko 24. dubna 1547 v bitvě
u Mühlberka; hessenský lantkrabě Filip I. Velkomyslný
byl v této bitvě zajat a v zajetí byl držen do
2. srpna 1552.

Prvně se s Janem Wernerem setkáváme v perso-
nálním katalogu pražské jezuitské koleje, zaslaném
generálnímu představenému Tovaryšstva Ježíšova do
Říma 1. srpna 1570; sděluje se tu, že „Wernerus
Hortus hessus“ je preceptorem nejnižší gramatikální
třídy. V katalogu sestaveném o rok později,
20. srpna 1571, je „Wernerus Hortus hessus“ uveden
mezi šesti jezuity poslanými do Vídně.

V Olomouci je „P. Joannes Wernerus Garten
Hessus“ doložen výše citovaým katalogem zdejší
jezuitské koleje na rok 1587. V diariu rektora olo-
moucké koleje a akademie TJ B. Villera z tohoto roku
je uvedeno, že J. Werner káže v kostele Panny Marie
na Předhradí (stával do roku 1839 v místech budovy
nynější Městské knihovny na náměstí Republiky). Dne
1. července 1587 zastupoval J. Werner rektora Barto-
loměje Villera, pobývajícího toho času s olomouckým
biskupem Stanislavem Pavlovským z Pavlovic na
diplomatické misi v Polsku, při zakupování selského

Rektoři olomoucké univerzity v letech 1573–1860
4. WERNERUS (Werner Garten, Gartner, Hortus) Joannes (Johann), S.J., Theol. Dr.
(* 1549 Hessensko – † po r. 1607 v Kladsku [?]), rektor od 10. 8. 1589 do 13. 1. 1596

gruntu naležejícího zemanovi Stanislavu Světochov-
skému v Radíkově u Olomouce pro zdejší jezuitskou
kolej, a to za sumu 500 zlatých, splatných 1. října 1587.
Česky psaná kupní smlouva s podpisem J. Wernera
se zachovala ve fondech Zemského archivu v Brně;
úvodní pasáž smlouvy zní následovně: „Já Johannes

Wenerus [sic!] na místě rektora
a celýho collegie zde v městě
Olomúci societatis Jesu vyzná-
vám, že sem od urozeného pana
Stanislava Světlochovského etc
[atd. – místo výčtu dalších pří-
domků] jeho grunt v Radíkově
koupil s tímto hospodářstvím.
Předně sedmdesáte a tři škopce
[skopce – kastrované berany],
hlavního dobytku [skotu] štyry,
včely štyry oulův, jeden kočí [kot-
čí vůz – kočár], dva vozy, dva
pluhy, tři brány a osmnácte sle-
pic, tři vepře, padesáte sáhů drív
[dřeva], tisíc šindelův, dvanáste
krokví lesu k jednéj světnici [zřej-
mě část krovu k zastřešení při-
stavované místnosti], všechnu
slámu a všelijak obilí, které ještě
na poli stojí a kliditi se má, a taky
se všelijakými svobodami a pří-
slušenstvím rovně, jako je prv
jmenovaný Stanislav potřeboval
a užíval, jmenovitě v hotových
penězích pět set zlatých, každý
zlatý po třidceti groší a groš po
sedmích penězích bílejch počíta-
jíc […].“

Naturáliemi ze zakoupených
selských gruntů si olomoucká
jezuitská kolej zajiš�ovala potra-
viny do své kuchyně. Z kolejního
katalogu na rok 1593, kdy byl
Jan Werner již čtvrtým rokem
rektorem olomoucké koleje a aka-
demie TJ, známe jména řádo-
vých bratří zaměstnaných v ko-
lejní kuchyni – byli to „Michael

Huttelius credentiarius“ (pečovatel o kuchyňské a jídelní
nádobí), „Paulus Werchius dispensator, emptor, infir-
marius“ (pokladník, nákupčí, ošetřovatel nemocných)
a „Iacobus Kesler cocus“ (kuchař).

Rektor olomoucké koleje a akademie TJ Bartolo-
měj Viller opustil rektorský úřad koncem července
1589, nebo� byl řádovým generálem Claudiem Aqua-
vivou jmenován představeným rakouské jezuitské
provincie, a přesídlil tudíž do Vídně. V čele olomouc-
kých jezuitů stanul 10. srpna 1589 Jan Werner, zatím
jako vicerektor, jenž sestavoval zprávu o olomoucké
koleji za rok 1589, nadepsanou „Fructus annuus in
Olomucensi agro collectus“ (Celoroční plod sebraný
na olomouckém poli) a dochovanou v opise v tzv.
Cerroniho sbírce v Moravském zemském archivu
v Brně. Jezuitů bylo v Olomouci 40, z toho 30 vysvě-
cených kněží; z mládeže navštěvující jezuitské gym-
názium se podle Wernera dvanáct „zaslíbilo našemu
Tovaryšstvu“. Z „heretiků“, tj. evangelíků, „tento rok
bylo 70 přivedeno ke katolickému náboženství“.
Z významných návštěv uvedl Werner mimořádného
papežského nuncia kardinála Ippolita Aldebrandina
(pozdějšího papeže Klimenta VIII.) a biskupa v uher-
ském Rábu, kteří se vraceli z Polska a jimž „mládež
našeho gymnázia gratulovala ke znamenitým činům
a š�astnému odjezdu předvedeným dialogem a akla-
macemi různého druhu“, a krakovského biskupa
kardinála Jerzyho Radzivilla (v originále „illmo cardinali
Radiuilo“). Pochlubil se rovněž, že „také naše externí
zahrada [tj. zahrada vně městských hradeb na olo-
mouckém předměstí Ostrovech, v místech dnešní
ulice Komenského] byla rozšířena připojením části
sousední zahrady“. V závěru Wernerovy zprávy se

komentuje snaha moravského podkomořího Mikuláše
z Hrádku vyhovět přání císaře Rudolfa II., aby se do
konšelských úřadů v Olomouci dosazovali jen katolíci.

Řádoví představení s instalací J. Wernera do
rektorského úřadu nijak nespěchali – v katalogu
olomoucké koleje ze začátku ledna 1790 je na prvním
místě uveden „P. Joannes Wernerus, hessenský,
vicerektor, německý zpovědník u sv. Mořice, jakož
i konzultor a prefekt kongregace [náboženského bratr-
stva] sv. Anny“. Ještě dne 22. května 1590 psal
olomoucký biskup Stanislav Pavlovský z Kroměříže
provinciálu Bartoloměji Villerovi, v němž se zmiňuje
o Wernerovi jako vicerektoru; teprve 17. září 1590
tituluje Pavlovský Wernera jako rektora. Přitom do
Olomouce zavítal provinciál Villerius 6. července
1590, kdy se tu konala provinciální kongregace
Tovaryšstva Ježíšova.

Dne 30. dubna 1590 došlo ke zlepšení fundací
olomoucké jezuitské koleje, nebo� tímto datem je
opatřena listina biskupa Pavlovského (její originál se
zachoval ve fondech Moravského zemského archivu
v Brně), kterou biskup se souhlasem olomoucké
kapituly věnoval koleji ročně 500 zlatých z důchodů
zrušeného kláštera v Pustiměři (jak je patrno z výše
citované kupní smlouvy, rovnala se tato suma hodno-
tě zemědělské usedlosti). Nejvýznamější událostí
v životě koleje za Wernerova rektorství byla velká
synoda (církevní shromáždění) římskokatolického
kněžstva moravské diecéze, kterou biskup Pavlovský
uspořádal v Olomouci 12. listopadu 1591.

O personálním stavu koleje v listopadu 1594
informuje dochovaný kolejní katalog, na jehož prvním
místě se nachází „P. Ioannes Wernerus Garten hes-
sus, rector“, jehož následuje 15 vysvěcených jezuitů.
Wernerovým poradcem a „monitorem“ byl Jeroným
Lötsch z Bavorska, rovněž prefekt škol a profesor
morální teologie, o hospodářství koleje pečoval „mi-
nister“ Petr Schröder, rodem „Prutenus“ (Prus), sou-
časně zpovědník jezuitského kostela. Mezi jezuitskými
pátery byli čtyři Belgičané, vyskytuje se i Angličan
narozený v Oxfordu – šestapadesátiletý Thomas
Williams, profesor matematiky, zpovědník koleje
a chrámový prefekt, jenž kromě své mateřštiny hovo-
řil latinsky a italsky. Česky zpovídal v jezuitském
kostele Martin Ignác, rodem z Malopolska, jako Češi
jsou označeni Vít Pachta, profesor principie (druhé
třídy gymnázia) a prefekt ložnic v konviktu (od roku
1614 rektor jezuitské koleje v Brně, zemřelý v tomto
úřadě 23. září 1618), a Jakub Lyš�anský, magistr
infimie (první gymnaziální třídy). Z pěti jezuitských
studentů logiky byli tři Češi a dva Uhři (jedním z této
dvojice byl Řehoř Rumer, narozený roku 1569
v Bánovcích na Slovensku, v letech 1613–1618 rektor
olomoucké koleje a akademie TJ).

Počet laických bratří („coadiutores temporales“)
se rozrostl na 11, také jejich národnostní složení bylo
pestré: o kuchyňské a jídelní náčiní se staral výše již
zmíněný Čech Michael Hüettelius (jak vidno, ortogra-
fie jeho příjmení se měnila), Jan Schnüres, správce
kolejních statků, pocházel z Míšně, Tilmann Scharn,
nákupčí a sklepník, se narodil v Porýní, kuchař
a správce spižírny Matyáš Iringer přišel do Olomouce
z Alsaska, „podkuchař“ („subcocus“) Andreas Oster-
rod byl Scharnovým krajanem, sakristián Martin
Sündele spatřil světlo světa ve Švábsku, zatímco
kolejní vrátný Marek Bergkleitter v Rakousích; krejčí
a „podsakristián“ („subsacristanus“) Matyáš Müller
měl rodiště v Bavořích, jeho pomocník a ošetřovatel
nemocných Jakub Kesler byl z Württembergu, pekař
Benedikt Solveck ze Salzburgu. U posledního uvede-
ného, Vídeňana Kašpara Wincklera, je poznámka
„perpetuo inclusus“, zatímco v katalogu na rok 1593
„infirmus, perpetuo inclusus“, tj, slabý (nemocný),
trvale uzavřený – zřejmě se jednalo o starého nebo
duševně chorého bratra laika, dožívajícího v koleji.

V katalogu olomoucké jezuitské koleje z počátku
roku 1596 je již jako její rektor uváděn Petr Torrentinus

5 P. Jan Werner, S.J.; výřez z dřevořezu
Jana Willenbergera ve spise Bartoloměje
Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle
Zrdcadlo Margkrabství moravského, vyda-
ném v Olomouci roku 1593. Vlevo v man-
dorle (svatozáři mandlovitého tvaru před-
stavující původně oblak, v němž se Kris-
tus vznesl na nebesa) jsou umístěna
písmena IHS, zpravidla interpretovaná jako
první tři písmena řecké podoby jména
Ježíš (IHΣ), případně (nesprávně) jako
iniciály devizy „Iesus Hominem Salva-
tor“ – „Ježíš spasitel lidí“, pro Tovaryš-
stvo Ježíšovo znamenal tento trigram rov-
něž „Iesum Habemus Socium“ – „Máme
Ježíše za společníka“. Osa písmene H je
protažena do výše a proměněna v kříž,
pod písmenem H se nachází „božské
srdce“ probodené třemi hřeby – symboly
Kristova umučení

Dokončení na str. 6
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RECENZE

2.–24. BŘEZNA
„Cesty a příběhy“. Výstava výtvarných prací klientů
Psychiatrické léčebny Šternberk. UC UP, chodba 1.
patro.

7.–24. BŘEZNA
„Bílá“. Výtvarný projekt ZUŠ V. Kaprálové, Brno ve
spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy PdF UP. UC
UP, Galerie schody 3. patro.

14. BŘEZNA
Hop trop. U-klub, 19.30 hod.

Rickshaw Boy (Luo tuo Xiang Zi, 123 min., 1982).
Filmové pondělky Katedry asijských studií FF UP
a Česko-čínské společnosti (pobočka Olomouc). FF UP,
Velká učebna (2. patro), 19 hod., viz http://tai-
fun.upol.cz/ccsol/sinokino.html.

15. BŘEZNA
Doc. P. Emanovský, Ph.D. (PřF UP Olomouc): Slabé
fuzzy implikační algebry a indukované struktury.
Seminář z univerzální algebry a uspořádaných mno-
žin. PřF UP, Tomkova 40, posluchárna č. 301, 13 hod.

15.–16. BŘEZNA
VI. mezinárodní konference k problematice osob se
specifickými potřebami. I. dramaterapeutická kon-
ference. Pořádá Katedra speciální pedagogiky PdF
UP. PdF UP, Žižkovo nám. 5.

16. BŘEZNA
Literární večer: doc. PhDr. Zbyněk Šiška, CSc.
Pořádá Literární sekce VSMO. Besední sál Muzea
umění v Olomouci, 18. 30 hod.

A. Langerová (v rámci uměleckého turné „ANETA
2005“). Kulturní dům SIDIA, 19 hod. (viz
www.velryba.cz). Spolupořádá U-klub.

Festival keltsko-irské muziky. Dún an Doras (CZ)
a Ulla Lindhardt + Comely Grace (Dánsko). U-klub,
20 hod.

17. BŘEZNA
Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu –
Ošetřovatelská péče a edukace pacienta. Kurz 4.
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství, Ústav fyziologie
LF UP.

VIII. olomoucká dermatologická konference. Pořá-
dá Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FNO.
Regionální centrum Olomouc.

B. Tureček: Spletitosti dnešního Iráku. Divadlo hud-
by, 19.30 hod.

-red-

Po analýzách dramatických textů Václava Havla a Josefa Topola
vyšla v těchto dnech monografie Dramatická podobenství Oldři-
cha Daňka (Vydavatelství UP, 136 stran). Studie Aleny Štěrbové,
podobně jako předcházející a v témže vydavatelství publikova-
né monografie, podává rozbor autorových dramatických děl
v chronologickém řazení a jako základní metodologický přístup
volí reflexi dramatu jako samostatného literárního artefaktu,
i když se okrajově zmiňuje o premiérách jednotlivých her.
Nároční a odborně vysoce fundovaní recenzenti rukopisu vy-
zvedli autorčinu obhajobu „Daňkova užití historických skuteč-
ností a historických fikcí proti výtkám, že nezachovává rovnová-
hu mezi poznatky historické vědy a fikcí“ (prof. L. Hrabová)
i zvolenou metodu hledání „potencionálního jádra většinové
části Daňkovy dramatické tvorby (...) a vztahu těchto her
k soudobé realitě“ (prof. B. Srba). Publikace vyšla sice na
akademické půdě, ale může být podle Srbova mínění cenná
i pro divadelní praktiky, dramaturgy a režiséry: Monografie
podává přehledný a přitom odborně fundovaný pohled na

celoživotní tvorbu Oldřicha Daňka, vyznačuje jeho hlavní přínosy stejně jako kriticky poukazuje
na jeho nedostatečnosti.

Vydavatelství UP nabízí své novinky v prodejně skript v budově Zbrojnice.
-an-

Z novinek univerzitního vydavatelství

Fakulta tělesné kultury
Karásková, V., Krausová, A.: Pes a dítě s mentálním
postižením. 1. vyd., 28 s.
Skoumal, J. (ed.): Sportovní management a marketing
v České republice. Sborník + CD-ROM. 1. vyd., 96 s.

Filozofická fakulta
Zweig, M.: Vzpomínky. Z německého originálu Leben-
serinnerungen přeložil T. Fürst.1. české vyd., 364 s.
Malíř, J., Marek, P. (eds.): Andros probabilis. Sborník
prací přátel a spolupracovníků prof. PhDr. Miloše Trapla,
CSc., k jeho 70. narozeninám. Vydala Matice moravská
v koedici s Univerzitou Palackého. 1. vyd., 624 s.
Holinková, J.: Dvě studie z dějin městské školy na
Moravě v předbělohorském období. Vydalo naklada-
telství Monse v koedici s Univerzitou Palackého.
1. vyd., 204 s.
Skoumalová, E.: Německá vlastivědná a historická
práce na Šumpersku a Zábřežsku do roku 1945.
Vydalo nakladatelství Monse v koedici s Univerzitou
Palackého. 1. vyd., 144 s.

Lékařská fakulta
Koukalová, D. a kol.: Praktická cvičení z lékařské
mikrobiologie I. 1. vyd., 96 s.

Pedagogická fakulta
Plevová, I.: Kapitoly z obecné psychologie II. 1. vyd., 78 s.

Smečková, G. (ed.): Reflexe logopedie v současné
teorii a praxi. Sborník příspěvků.1. vyd., 40 s.
Dopita, M., Staněk, A. (eds.): Výchova k demokratic-
kému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní
společnosti. Sborník příspěvků. 1. vyd., 266 s.
Zouhar, V.: Postmoderní hudba? Německá diskuse na
sklonku 20. století. 1. vyd., 258 s.
Šteigl, J., Krátoška, J. (eds.): Karel Mácha.100 tezí
o integrální antropologii. Praha 1977 – Mnichov 2004.
1. vyd., 68 s.
Šmelová, E.: Mateřská škola. Teorie a praxe I. 1. vyd.,
170 s.
Válková, S.: Politeness as a communicative strategy
and language manifestation (a cross-cultural per-
spective). 1. vyd., 180 s.

Právnická fakulta
Malacka, M. (hl. red.): Mezinárodní a srovnávací
právní revue. International and Comparative Law
Review. 10/2004. Časopis. 1. vyd., 94 s.
Novotná, L. (výk. red.): AUPO. Iuridica 5/6. 1. vyd., 442 s.
Klčová, R., Vystrčilová, R.: Glossar zum Verfassungs-
recht der deutschsprachigen Länder. deutsch-tsche-
chisch-englisch. 1. vyd., 62 s.

Přírodovědecká fakulta
Gavenda, A., Ševčík, J., (eds.): Pokroky v chromato-
grafii a elektroforéze & Chiranal 2005. Sborník.
1. vyd., 146 s.
Bičík, V., Pospíšil, J.: (hl. red.): AUPO. Physica 42–43.
1. vyd., 218 s.
Fňukal, M., Szczyrba, Z. (eds.): Bydlení – nové formy
a dimenze. Sborník. 1. vyd., 224 s.
Slouka, J., Fryšová, I., Hlaváč, J.: Stručný přehled
organické chemie ve formě reakčních schémat.
1. Uhlovodíky, 2. Halogenderiváty. 1. vyd., 132 s.

Centrum distančního vzdělávání
Menšík, F. (hl. red.): Zaměstnanci místní samosprávy
v patnácti zemích Evropské unie. Příloha ke sborníku
VI. konference Olomouc 2004. 1. vyd., 48 s.

Středisko celoživotního vzdělávání učitelů
Ludíková, L.: Tyflopedie předškolního věku. 1. vyd.,
56 s.
Novák, B.: Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky 2.
1. vyd., 68 s.
Stopenová, A.: Základy matematiky 3. 1. vyd., 68 s.

-kop-

Únorová produkce

(narozený roku 1548 ve Venray v belgické provincii
Limbursku), zatímco Jan Werner je označen jako
„regens convictorum, consultor“. Během příštího
roku odešel Jan Werner do města Kladska (do roku
1742 náleželo hrabství Kladské k České koruně, nyní
je území Kladska součástí Polské republiky). Založení
zdejší jezuitské koleje se protáhlo na pět let, poněvadž
měla být umístěna v budově kláštera kanovníků řehole
sv. Augustina, jehož probošt Kryštof Kirmesser
s předáním kláštera Tovaryšstvu Ježíšovu rozhodně
nesouhlasil, neméně jako kladští evangelíci. Teprve
po zákroku císaře Rudolfa II. a papeže Klimenta VIII.
převzali jezuité dne 20. září 1597 augustiniánské
probošství na Zámecké hoře a otevřeli zde kolej
s gymnáziem, jejichž rektorem byl jmenován Jan
Werner. Osazenstvo kladské koleje TJ čítalo roku
1599 jedenáct osob – sedm řádových kněží, dva

magistry a čtyři bratry laiky. Roku 1601 vystřídal Jana
Wernera v rektorském úřadě kladské koleje TJ Belgi-
čan Jan Vivarius; z diaria tehdejšího rektora koleje
a akademie TJ v Olomouci, Španěla Pedra Jiméneze
(Petra Ximenia či Ximenese) plyne, že 4. ledna 1602
navštívil Jan Werner, „inspector temporalium collegii
et seminariorum pontificiorum“ (tj. inspektor hospo-
dářství koleje, papežského a biskupského semináře)
Olomouc a 22. ledna odcestoval do Kladska. Násle-
dujícího roku, 21. dubna 1603, byl Werner opět
v Olomouci – účastnil se zde konventu otců profesorů
TJ. V roce 1604 se pětapadesátiletý Werner do
rektorského úřadu koleje TJ v Kladsku na další tři léta
vrátil; od roku 1607 o osudu Jana Wernera zatím
chybí informace, takže musíme předpokládat, že
někdy po tomto roce patrně v Kladsku zemřel.

Prof. Jiří Fiala, CSc.

Rektoři olomoucké univerzity…
Dokončení ze str. 5
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