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Student Lukáš Novák se pustil do vylepšení STAGu
ONDŘEJ MARTÍNEK

Po úspěchu s aplikací pro objed-
nání jídla v menze prostřednic-
tvím mobilního telefonu se stu-
dent informatiky Lukáš Novák 
pustil do STAGu. Jeho novinková 
aplikace Architekt studijního plá-
nu je pomůcka pro studenty, kteří 
chtějí mít ve svém studiu pořádek.

Informační systém studijní agen-
dy s názvem STAG vznikl na Zápa-
dočeské univerzitě v Plzni. Dnes jej 
využívá 15 vysokých škol. Novákův 
Architekt slouží pro plánování studia 
i pro aktuální přehled kreditů, zná-
mek či průměrů. Ideální je pro zjiště-
ní odpovědí na otázky typu: „Budou 
mi stačit kredity, pokud nezvládnu 
tuto zkoušku?“

„Díky této aplikaci je možné být 
v obraze. Někdo by mohl namítnout, 
že to samé dělá STAG, ale s aplikací 
jde dělat věci, které jdou ve STAGu 
jen těžko,“ říká Novák. 

Pokud student nechce čekat, až vy-
učující zadá známku do STAGu, může 
použít aplikaci a podívat se, jak je na 
tom s kredity či jaký má aktuální prů-
měr. Podle Nováka si může student 
pomocí STAGu naplánovat předměty 
pouze na aktuální semestr, ale pomo-
cí aplikace na celé studium dopředu.

RAkouSké ceNTRum
Sedmé je v Olomouci.

šAmANSká RoSTLiNA
Veronika Kavenská 
v Amazonii zkoumala 
ayahuascu.

SiGmA!
Fanoušci Sigmy jako 
respondenti politologů.
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„Samozřejmě tak, aby měl dosta-
tek kreditů pro postup mezi ročníky 
nebo pro ukončení studia. Nezvládá 
se student učit na následující zkouš-
ku? Pomocí aplikace zjistí, jak na 
tom bude, pokud ji nezvládne. A na-

opak jakou známku musí dostat, 
aby získal prospěchové stipendium. 
V aplikaci jsou sylaby předmětů, a je 
tak možné ji použít také na rozhodo-
vání toho, který předmět si zapsat,“ 
dodává Novák.

Po spuštění „architekta“ si student 
vybere svůj studijní program a ap-
likace automaticky stáhne všechny 
předměty v daném studijním plánu 
seřazené dle ročníků a bloků. „Po 
výběru předmětu je možné předmět 

označit jako ukončený, ať už získáním 
zápočtu nebo absolvováním zkouš-
ky. Tím se vám bude tvořit statisti-
ka získaných kreditů v jednotlivých 
ročnících a blocích, a budete tak mít 
přehled o studiu,“ popsal funkce ap-
likace Novák.

To potvrzuje i Zdenka Kubínová, 
studentka filozofické fakulty, která 
byla jednou z prvních, kdo si aplika-
ci stáhl. „Hned jsme ji vyzkoušela na 
můj studijní program sociologie. Moc 
se mi líbí a dobře se s ní pracuje.“ 

Stejný názor má i studentka psy-
chologie Simona Jahodová. „Apli-
kaci používám docela aktivně. 
Můžu si napočítat dopředu, co vše 
si musím zapsat a co už ne, vidím 
průměr a mám pořádek ve splně-
ných, zapsaných a  nezapsaných 
předmětech,“ podělila se o zkuše-
nost Jahodová.

Centrum v ýpočetní techniky 
Univerzity Palackého aktivity stu-
dentů-programátorů vítá. „Pokud 
jde o datový přístup, dostanou se 
programátoři i uživatelé jen k da-
tům, k nimž by se dostali normálně 
přes webové služby,“ uvedl ředitel 
František Zedník. Přestože aplikaci 
vytvořil Lukáš na vlastní pěst, k pří-
padné spolupráci s univerzitními 
techniky má podle ředitele Zedníka 
dveře otevřené.

Jubilejní rok
Pro dvě „generace“ studentů bude 
letošní rok výjimečný. Někdo jej za-
žije v  prvním, někdo v  posledním 
ročníku studia. Rozpětí může být 
dlouhé pět a více let. Ale zcela jistě 
všem (a mnohdy i nechtíc) uvízne le-
tošek ve vzpomínkách přinejmenším 
proto, že všude kolem sebe na uni-
verzitě vidíme 440 siločar či letokru-
hů. To logo si budeme všichni ještě 
dlouho pamatovat...

V roce 2023 už budou z některých 
studentů odborní asistenti či docenti 
ověnčení vědeckým titulem, jiní se už 
pár let budou lopotně živit tím, co si 
ze své alma mater odnesou. Ale ten 
jubilejní rok s letokruhy budou mít 
v sobě všichni. Přinejmenším pro-
to, že celý rok bude logo výročí také 
součástí hlavičky univerzitních no-

vin .  A  doufej-
me, že ten rok 
bude stát za 
to, abychom 
si jej pama-

tovali.

Nové logo

Budoucí interaktivní centrum vědy 
a zábavy Pevnost poznání, které 
vzniká v areálu korunní pevnůstky, 
má již své logo. Jeho autor ondřej 
chorý se inspiroval historií objektu, 
v němž sídlil dělostřelecký sklad.

„Vycházel jsem přímo z monumen-
tální historické stavby dělostřelecké 
laboratoře. K návrhu písma mě vedla 
atmosféra železa a ohně a také způ-
sob označování sudů se střelným pra-
chem,“ vysvětlil grafik a odborník na 
písmo Chorý.

Dělostřelecké písmo doplněné 
piktogramy je navrženo tak, aby si 
rozumělo se základními materiály 
pevnosti, jako je kov, kámen, dřevo 
a lité sklo. Piktogramy budou sloužit 
k navigaci a lepší orientaci návštěv-

níků muzea. Budou strohé a úmyslně 
jednoduché. „Vizuální styl pevnosti je 
také pevně spjat s prvky dobrodruž-
né výpravy jako z dob románů Julese 
Verna. Pracujeme s myšlenkou taj-
ného písma, mýty, záhadami nebo 
symboly Zodiaku,“ řekl spoluautor 
designového stylu Pevnosti poznání 
Zdeněk Hrazdila.

Hlavní roli v popisování exponátů 
či navigaci bude hrát kov. Budou z něj 
odlity štítky, siluety, čísla a také pís-
mena. Logo vznikalo téměř rok. Jeho 
autoři postupně doladili barevnost, 
která vychází ze dvou základních od-
stínů modré a zelené. „Použití pest-
rých pastelových odstínů míří svou 
hravostí především na nejdůležitější 
cílovou skupinu – školáky a studen-
ty,“ doplnil Chorý.

Pevnost poznání za 150 milionů ko-
run se veřejnosti otevře příští rok 
v létě. Lidé se v ní dozvědí více o pří-
rodních i humanitních vědách a také 
si pohrají s neobvyklými exponáty. 
Modely šité přímo na míru expozicím 
budoucí Pevnosti poznání vznikají 
podle požadavků vědců pod rukama 
řemeslníků v dílnách přírodovědec-
ké fakulty. K prvním vlaštovkám patří 
prostorové piškvorky, obří hlavolamy 
či dvoumetrové ocelové váhy. 

„Chceme vybudovat muzeum, 
které nebude jen hernou, ale bude 
přinášet i vědecké poznatky. Nabíd-

ne logické úlohy, hlavolamy, chybět 
nebudou ani nejmodernější techno-
logie. Pevnůstka by měla být spojnicí 
mezi vědeckými pracovišti, studen-
ty a veřejností. Poskytne zázemí pro 
veškeré aktivity na poli popularizace 
vědy na Univerzitě Palackého a bude 
výkladní skříní celé univerzity,“ uved-
la koordinátorka projektu Blanka 
Krausová.

Návštěvníci se zde projdou napří-
klad modelem mozku nebo korytem 
řeky s hmyzem v nadživotní velikosti. 
Součástí muzea budou také laborato-
ře, ateliéry a tvůrčí dílny. (srd)

Informatik Lukáš Novák se svou novou aplikací.  Foto: PAvEL KONEčNý

Dělo – připomínka původního využití Pevnosti poznání.
 Foto: PAvEL KONEčNý
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filantropickými organizacemi a ze-
jména ze státního rozpočtu a zdra-
votními pojišťovnami. Vydělají na tom 
všichni, už jen na dostupnosti léku,“ 
nastínil pak ideu takzvaného nezis-
kového léku, kterou podložil příkla-
dem z Indie, kde bylo v nedávné době 
„oprášeno“ jedno staré antibiotikum. 

Antabus na pití i rakovinu?
Padesátce posluchačů také předsta-
vil svého ideálního kandidáta pro 
léčbu rakoviny. Je jím lék proti alko-
holismu, antabus. „Je to otázka. Už 
v roce 1977 ale popisuje E. F. Lewi-
son případ ženy s rozsáhlými me-

tastázemi, která začala pít. Lékaři se 
rozhodli léčit ji z alkoholismu a podá-
vali jí antabus. Během následujících 
deseti let všechny metastázy zmize-
ly a žena byla onkologicky zdravá,“ 
uvedl Cvek jeden z prvních, ve vědec-
kých kruzích zapadlých případů. 

Protinádorové účinky antabusu, 
respektive látky CuEt, která po jeho 
požití v těle vzniká, později „objevi-
ly“ i další výzkumy. V současnosti je 
jeho propagátorem právě Boris Cvek, 
který na testech spolupracuje s ame-
rickými kolegy. 

Lednové Science Café uzavře-
la jeho empatická odpověď na do-

ukazuje, že žádná látka nemá jen 
jeden cíl,“ komentoval zastánce al-
ternativního přístupu ve výzkumu. 
Racionální design v onkologii podle 
něj selhává i v tom, že rezignoval na 
uzdravení pacientů a pouze jim pro-
dlužuje životy.

Neziskové alternativy
Východiska z této biomedicínské kri-
ze popsal ve svém článku v roce 2011 
ředitel amerického Národního insti-
tutu zdraví Francis Collins. Znovuvy-
užití známých, již zavedených léků je 
podle Cveka nejkrásnější z nich. 

„Základní princip je v tom, že lék 
může mít negativní vedlejší účinky, 
o kterých se dočteme v příbalovém 
letáku, ale i pozitivní. Může se tak 
stát, že pokud máte dvě nemoci a be-
rete lék na nemoc A, zmizí i nemoc 
B,“ objasnil.

Výhody přitom spočívají v tom, že 
se stávající léky nemusí vyvíjet, sta-
čí jen pozorovat jejich další účinky. 
„Farmaceutické firmy nejsou ochot-
né tento přístup financovat, ale ne-
brání mu. Hlavní problém je však 
společenský odpor k inovacím. Kdo 
se má dobře, o inovacích mluví, ale 
nemá o ně zájem,“ dodal Cvek. 

„Důležitou myšlenkou projektu je 
zamezení opětovného patentování 
starých léků, protože je to nesmyslně 
prodražuje. Navrhujeme, aby byly kli-
nické testy starých léčiv, která se ne-
dají patentovat, hrazeny charitami, 

Boris cvek: Antabus možná léčí také rakovinu
MARTIN vIšňA

Lék proti alkoholismu možná léčí 
i rakovinu. Zastánce znovuvyužití 
antabusu Boris cvek na setkání ve 
Science café promluvil o alternati-
vách v biomedicínském výzkumu. 

Vývoj nových léčiv je podle odbor-
ného asistenta na katedře buněčné 
biologie a genetiky přírodovědecké 
fakulty ve slepé uličce. „Racionální 
design se v této oblasti uplatňuje tři-
cet let. Věří se, že jsme natolik raci-
onální bytosti, že jsme schopni najít 
příčinu nemoci a následně chemiká-
lii, která je schopna tuto příčinu za-
stavit, zničit nebo regulovat,“ uvedl 
Cvek na konci ledna osazenstvo ka-
várny Café 87 do situace. 

Racionální selhání
Cvek přitom poukázal na to, že vývoj 
nového léku trvá dlouhou dobu a jeho 
testy včetně těch neúspěšných stojí 
spoustu peněz, což se posléze odráží 
v ceně, potažmo dostupnosti pro spo-
třebitele. Nových léků je navíc i přes 
zvyšující se výdaje na vývoj uváděno 
v kliniku stále méně a jejich efekt je 
diskutabilní, protože v buňkách pů-
sobí i na jiné molekuly než jen na ty, 
které způsobují onemocnění. 

„Zatím platí dogma, že když za-
cházíte s  nějakou látkou, tak by 
měla být specifická, měla by zasáh-
nout pouze jeden cíl. Evidence ale 

 Téma

Boris Cvek. Alternativy v biomedicínském výzkumu. Foto: PAvEL KONEčNý

taz jednoho z hostů, zda by antabus 
mohl být univerzálním lékem pro 
různé druhy rakoviny. „Možná bych 
byl nejraději, kdyby proběhl klinický 
test, který by prokázal, že antabus 
tak nefunguje, abych to měl z krku. 
Pro mě je nejhorší žít s představou, 
že to možná funguje, a zároveň vidět 
plné onkologie pacientů,“ zněla Cve-
kova reakce.

Příští Science Café bude poprvé v ka-
várně Mezi Světy v Kosinově ulici. 
V úterý 26. února od 18 hodin při-
vítá profesora Václava Pačese, který 
pohovoří na téma genetiky.UniverziTa PalaCkého – CenTrUm vědy Pro všeChny | Cz .1.07/2.3.00/35.0011

Podnikavá hlava ocení 
zajímavé nápady
Soutěž Podnikavá hlava o nejlepší 
podnikatelský záměr je opět v plném 
proudu. Vědeckotechnický park Uni-
verzity Palackého vyhlásil čtvrtý roč-
ník klání, do nějž se vedle podnikate-
lů mohou zapojit i studenti vysokých 
škol či středoškoláci. Přihlášky musí 
podat do 18. dubna. Na ty nejlepší 
čeká finanční odměna i pomoc od-
borníků při rozjezdu podnikání. 

„Úspěšní účastníci soutěže získají 
zpětnou vazbu o tom, zda je jejich zá-
měr reálný. Už při přípravě projektu 
mohou využít služeb našeho konzul-
tanta. Následné uvedení námětu do 
praxe ale není podmínkou,“ uvedla 
projektová manažerka Vědeckotech-
nického parku Silvie Polánková. 

Letos lze přihlásit záměry, které 
jsou již v běhu, ale ne déle než rok. 
Odborná porota vybere deset fina-
listů, kteří získají finanční odměnu. 
Vědeckotechnický park jim pro rea-
lizaci záměru poskytne i kancelářské 
prostory a zajistí konzultační služby. 
Na vítěze čeká 50 tisíc korun. 

Do klání se mohou zapojit lidé pod-
nikáním dosud nedotčení, stejně jako 
podnikatelé, kteří přemýšlejí o novém 
záměru. Vítaní jsou studenti. Vedle 
hlavní kategorie je vypsána i soutěž 
pro středoškoláky a zvláštní katego-
rií soutěže je Podnikatel v sukních. 

Loni porota hodnotila řadu za-
jímavých nápadů od 56 zájemců. 
Byl mezi nimi virtuální hřbitov 
pro zvířata, obrazy DNA, filmové 
párty pro děti či reklama na chléb 
z pečicího papíru. (srd)

MILADA HRONOvá

centrum pro výzkum moravské 
německé literatury katedry ger-
manistiky Filozofické fakulty 
univerzity Palackého bylo v led-
nu 2013 přijato do společnosti 
rakouských výzkumných center. 
Propůjčení této viněty znamená 
pro katedru germanistiky čest 
a uznání.

„Je to uznání nejen vědeckých výsled-
ků katedry germanistiky z minulých 
let a ocenění její mezinárodní presti-
že, ale také závazek pro nadcházející 
období,“ řekla za katedru profesorka 
Ingeborg Fialová. Dodala, že kated-
ra navíc obdrží dotaci 20 tisíc euro 

Sedmé výzkumné centrum Rakouska je v olomouci 
(přibližně půl milionu korun). „Letos 
bude částka zřejmě využita na stipen-
dia pro studenty, kteří se zabývají ra-
kouskými tématy a bádají v Arbeits-
stelle,“ upřesnila Fialová.

Propůjčením labelu Rakouské vý-
zkumné centrum přibude k součas-
ným výzkumným a popularizačním 
aktivitám Arbeitsstelle také úkol in-
spirovat studenty a doktorandy ke 
zpracování rakouských témat. 

„Měli bychom jim poskytovat 
pomoc a podporu. V této souvislos-
ti však nejprve musíme zjistit, která 
z fakult univerzity pěstuje rakouské 
kontakty, případně v jaké míře. Až 
tyto informace získáme, zveřejní-
me je prostřednictvím chystaných 
webových stránek. Poté se chystá-

me doktorandům poradit či nabíd-
nout aktuální rakouské možnosti 
podpory,“ uvedla Fialová. Katedra 
se tohoto úkolu zhostí ve spolupráci 
se sesterským Kabinetem judaistiky 
Kurta a Ursuly Schubertových.

Žádná výběrová řízení, 
ale dlouholetá práce
Neformální kontakt mezi olomouc-
kou katedrou germanistiky a rakous-
kým ministerstvem pro vědu a vý-
zkum funguje podle Ingeborg Fialové 
už bezmála deset let. 

„Tamní ministerstvo pro vědu 
jsme například oslovili, když jsme za-
kládali kabinet judaistiky. Před čtyř-
mi lety se pak stalo, že jsem dostala 
nabídku, abych se neformálně účast-
nila setkání rakouských výzkumných 
center,“ vzpomněla Fialová. Od té 
doby se těchto setkání účastní pra-
videlně. Pokaždé informuje o prá-
ci v olomoucké Arbeitsstelle, tedy 
o práci v Centru pro výzkum morav-
ské německé literatury, o olomouc-
kých doktorandech a jejich vědecko-
-výzkumných tématech. 

„Když se mne loni organizátoři 
setkání zeptali, jestli by olomoucké 
Centrum pro výzkum moravské ně-
mecké literatury nechtělo být sou-
částí klubu, odpověděla jsem za něj, 
že velmi rádi. Na můj dotaz, co pro to 
máme nebo měli bychom udělat, mi 
bylo sděleno: už jste udělali,“ popsa-
la Fialová cestu do společenství vý-
zkumných center Rakouska. 

šířit rakouskou kulturu a vědu
V zahraničí šíří Rakousko svou kultu-
ru prostřednictvím kulturních center, 
rakouských knihoven, rakouských 
lektorátů na středních a především 
vysokých školách a prostřednictvím 
institucí, zřízených a dotovaných ra-
kouským ministerstvem zahraničí. 

Akcent spíše vědecký a výzkum-
ný pak mají rakouská centra, zříze-
ná a dotovaná rakouským minister-
stvem pro vědu a výzkum. Takových 
bylo po světě doposud šest. To olo-
moucké přibylo k univerzitám v Mi-
nnesotě a New Orleansu ve Spoje-
ných státech, k univerzitě v Albertě 
v Kanadě, k Hebrejské univerzitě v Je-
ruzalémě a k evropským univerzitám 
v Leidenu a v Budapešti.

„Osobně znám centrum v  Bu-
dapešti. Znám se však s vedoucími 
všech center po světě a vím, že ně-
které z nich patří pod fakultu, jiné je 
součástí tamního výzkumného insti-
tutu či přímo univerzity,“ řekla Fialo-
vá k organizačnímu zajištění těchto 
jednotek. Podle ní je však zajímavá 
především interdisciplinarita center. 

„Některé má těžiště v historii, pří-
kladem je Leiden, jiné, například to 
v Jeruzalémě, se věnuje kunsthisto-
rii. Všechna takto zřízená centra však 
mají jedno společné: dlouholetou vě-
deckou prací se zasloužila o zpra-
cování rakouských témat a popu-
larizačními aktivitami dlouhodobě 
šíří dobré jméno rakouské kultury 
a vědy,“ konstatovala Fialová.Ingeborg Fialová před rakouskou knihovnou. Foto: PAvEL KONEčNý
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zprávy 

erasmus čekají změny, peněz má být více
Jak JSTe zvlÁdli zkoUškové 
oBdoBÍ a Jak Se TěšÍTe na 
leTnÍ SemeSTr?

lucie zrzavá
5. ročník, PdF

Všechny zkoušky ze 
zimního semestru 
jsem splnila k 31. lednu. Nejtěžší pro 
mne byla asi zkouška z pedagogiky. 
A protože mne v letním semestru čeká 
ještě docela dost povinností, tak se při-
znám, že se moc netěším. Spíš se tě-
ším na to, až dostuduji. Přešla jsem do 
Olomouce totiž z Ostravské univerzity 
a studuji už docela dlouho. Věřím, že se 
letos v květnu už dostanu ke státnicím. 

klára volná
1. ročník, FF

Mám všechno spl-
něné. Neměla jsem 
problém. Asi největ-
ší obavy jsem měla 
ze zkoušky z angličtiny. Z letního se-
mestru jsem ale trochu vyděšena. Bo-
jím se, že nebudu stíhat, je toho sku-
tečně hodně. 

Tereza daňková
1. ročník, Fzv

Mám všechny zkouš-
ky úspěšně složené. 
Nejtěžší byla jedno-
značně anatomie. Na letní semestr 
se těším, protože se konečně dostanu 
k předmětům, které mě baví. Studu-
ji porodní asistentství, a zajímá mne 
tedy gynekologie. 

Gabriel Gonzalez
2. ročník, PřF

Za zimní semestr mi 
chybějí dvě zkoušky. 
Jednu z nich se poku-
sím složit v pátek. Příchod letního se-
mestru jsem vlastně nepocítil. Nějak 
přišel se zkouškovým obdobím zimní-
ho semestru. Rád bych se věnoval i ně-
jakému sportu, ale času se mi nedo-
stává. I v letním semestru toho bude 
v bioorganické chemii docela dost. 
I tak letní semestr vítám s úsměvem, 
čekají mne totiž zajímavé přednášky.

 anketa

Pět a osm desítek respondentů si na-
šly ankety na webu Žurnálu Online. 
Z 29 kliknutí vyplývá, že bez problé-
mů prošlo všemi zkouškami 58 pro-
cent respondentů. Nadpoloviční 
většina. Na opačném pólu je deset 
procent hlasujících, kteří přiznali, že 
se jim nedařilo.

Pokud jde o letní semestr, větši-
na odpovídajících se na něj těšila. To 
jsou zřejmě všichni ti dobře naladění 
a usměvaví studenti. Prakticky čtvrti-
na lidí se na začátek letního semestru 
netěšila vůbec. Důvody nemá smysl 
rozebírat, prostě je to tak. A jen šest 
hlasujících svým kliknutím naznači-
lo, že je jim to jedno.

Za hlasování všem zúčastněným 
děkujeme. (map, caf)

MARTINA šARADÍNOvá 
MILADA HRONOvá

Program erasmus, který je zaměře-
ný na výměnné pobyty vysokoškol-
ských studentů, čekají po 25 letech 
existence změny. Spolu s dalšími šes-
ti evropskými programy pro vzdělá-
vání, odbornou přípravu a mládež 
a sport se od příštího roku stane sou-
částí nového programu YeS europe 
nebo erasmus pro všechny. evrop-
ský parlament bude o názvu i obsa-
hu nového programu jednat zřejmě 
v prvním čtvrtletí letošního roku. 

Návrh nového programu schválil 
loni na přelomu listopadu a prosin-
ce Výbor pro vzdělávání a kulturu 
Evropského parlamentu. „Vytvoře-
ní nového programu pro období let 
2014 až 2020 je vnímáno jako projev 
zjednodušení. Sloučením stávajících 
programů se zjednoduší administ-
rativa včetně podávání žádostí a od-
straní se roztříštěnost nebo překrý-
vání současných programů,“ sdělila 
Žurnálu vedoucí programu Erasmus 
v Česku Barbora Nájemníková.

Stěžejní je mobilita
Podle europoslance a bývalého olo-
mouckého hejtmana Jana Březiny je 
na nové programovací období navr-
ženo přibližně 73procentní navýšení 
v porovnání se stávajícím sedmiletým 
rozpočtem. Znamená to, že na nové 
programy pro příští období bude 
přiděleno 19 miliard eur (přibližně 
475 miliard korun). 

„Významná část rozpočtu má být 
použita pro granty na podporu mobi-
lity, zejména vysokoškolské. Evropská 
komise předpokládá vyslat v tomto 
období na mobilitu více než dva mi-
liony vysokoškoláků. Celý program 
YES Europe by mělo v příštích sedmi 

letech využít až pět milionů studentů. 
Vysokoškolský sektor nečeká žádná 
zásadní změna, protože vysokoškol-
ská mobilita bude stěžejním prvkem 
nového programu,“ uvedl Březina. 

Plánované navýšení rozpočtu po-
tvrdil i velvyslanec a zástupce ve-
doucího Stálého zastoupení ČR při 
EU Jakub Dürr, někdejší prorektor 
Univerzity Palackého. „Nový pro-
gram Erasmus pro všechny je mož-
no vnímat především jako příležitost 
pro vysokoškolské instituce a vysoko-
školské studenty a pedagogy. Oproti 
současnému Programu celoživotní-
ho vzdělávání bude navýšen rozpočet 
nového programu s vědomím toho, 
že vzdělávání je návratnou investicí 
do budoucna. Jeho hlavním cílem je 
podpora individuální mobility, která 
vysokoškolským studentům a peda-
gogům nabízí možnost získat zahra-
niční zkušenosti. Ty jsou přínosem 
pro jejich osobní rozvoj i pro další 
uplatnění na trhu práce,“ uvedl Dürr. 

Doplnil, že nový program má být 
významným evropským nástrojem 
na podporu reforem systému vzdě-
lávání a odborné přípravy, které by 
měly přispět k hospodářskému růs-
tu a tvorbě pracovních míst.

Se semestrem začíná i univerzitní plesová sezona 

Letos beze změn
V tomto akademickém roce se pod-
mínky programu Erasmus nijak ne-
mění a  podle Yvony Vyhnánkové 
z oddělení mezinárodních vztahů 
Univerzity Palackého nejsou žádné 
ve financování projektu ohlášeny ani 
pro školní rok 2013/2014. Zájemci se 
mohou hlásit do 15. března. „Žádost 
o finanční podporu budeme podávat 
začátkem března, schvalovaná bude 
do května,“ uvedla Vyhnánková. 

Například v předminulém akade-
mickém roce se do programu Eras-
mus v Česku zapojilo šedesát vyso-
kých škol. Nejvíce se do Programu 
zapojili studenti Univerzity Karlo-
vy (1009) a Masarykovy univerzity 
(784). Olomoucká univerzita obsadi-
la díky 351 zúčastněným studentům 
čtvrtou příčku mezi tuzemskými vy-
sokými školami. 

Evropská unie poskytuje každo-
ročně stipendia národním agentu-
rám ve 33 zúčastněných zemích. Za 
čtvrt století vyvezl program Erasmus 
do zahraničí přes tři miliony studen-
tů. V České republice funguje od roku 
1998 a od té doby jej využilo přibližně 
50 tisíc mladých Čechů. 

Vstupné:
včetně místenky 450 Kč, studenti 350 Kč
Vstupenky:
prodej od 11. 2. 2013 v Konferenčním servisu UP 
Biskupské nám. 1, tel. 585 631 053

23. února 2013
Regionální centrum Olomouc

Únor a březen jsou měsíce plesů, bálů 
a dalších tanečních rejů také na uni-
verzitě. Posledních několik let po-
čet setkání příznivců formálnějšího 
druhu zábavy dokonce zahrnuje více 
než desítku akcí. Mimo tradiční Re-
prezentační ples Univerzity Palacké-
ho jsou zde plesy některých fakult, 
ale i kateder či studentských organi-
zací. Tisíce studentů a akademiků tak 
mají každoročně jedinečnou možnost 
oprášit lakýrky a střevíce a vyrazit do 
víru tance, chlebíčků a tombol.

Dva plesy v jeden večer
Vůbec prvním plesem, který letoš-
ní sezonu zahájí, bude příhodně ten 
univerzitní. Reprezentační ples Uni-
verzity Palackého proběhne v sobotu 

23. února od půl osmé večer v prosto-
rách Regionálního centra Olomouc. 
V roce 440. výročí univerzity a na 
závěr Akademických dnů UP potěší 
všechny tancechtivé TOP Band se só-
listy či Iva Kevešová s kapelou. 

„Vrcholem večera, jímž provede 
moderátorka Událostí Marcela Au-
gustová, bude vystoupení zpěvačky 
Dashy, jedné z nejobsazovanějších 
muzikálových hvězd,“ řekla Hana 
Kroupová z Konferenčního servisu 
Univerzity Palackého. Samozřej-
mostí budou ukázky společenských 
tanců a bohatá tombola. Vstupenky 
za 450 korun včetně místenky a za 
350 korun pro studenty jsou k dis-
pozici právě v kanceláři konferenč-
ního servisu.

Druhý reprezentační ples proběh-
ne týž den jako ten univerzitní. Ten-
tokráte však pro saka a večerní šaty 
sáhnou do šatníku příznivci Divadla 
Konvikt, které se po plesech v Umě-
leckém centru či v S-cube rozhodlo 
zrealizovat bál ve svých nových do-
movských prostorách na ulici Wur-
mova (bývalá katedra žurnalistiky). 
Zde nejenže divadlo zahájilo před ně-
kolika dny sezónu, ale také se podílí 
na formování tamějšího komunitní-
ho centra W7. 

„Historické kulisy tohoto jedineč-
ného prostoru se pro jednu noc změ-
ní v nejkrásnější místo v srdci světa,“ 
uvedl dramaturg divadla Jan Žůrek 
a nastínil také večerní program: „Bě-
hem večera vystoupí ve dvou sálech 
například olomoucký New Street 
Band, Jamr ś či djs populární české 
kapely Midi Lidi.“ Studentskému ple-
su odpovídá také studentské vstupné, 
které činí 150, respektive 190 korun. 

Lodičky nazují medičky 
i právničky
O  týden později, tedy v  sobotu 
2. března, přivítá Regionální cent-
rum Olomouc Ples mediků, který se 
každým rokem těší velké oblibě. Bu-
doucím lékařům a lékařkám zahraje 
Caroline Band a rovněž Medic Band, 
který, jak už název napovídá, sestává 
čistě ze studentů olomoucké medicí-
ny. Vstupenky s místenkou vyjdou na 

270 korun, bez ní ušetří zájemci dva-
cet korun. 

Celý druhý březnový týden pak 
bude doslova plesový. Ve středu 
6. března se sejdou formálně v ne-
formálních prostorách olomoucké-
ho U-klubu studenti a pedagogové 
katedry psychologie. Týž týden v pá-
tek a v sobotu si plesové návštěvníky 
rozdělí právnická a přírodovědecká 
fakulta. Právníci a právničky zapl-
ní v pátek hotel Flora, přírodověd-
ci pak v sobotu využijí hned několik 
sálů v Regionálním centru Olomouc. 
A v kontextu letošního 60. výročí za-
ložení fakulty se bude na co těšit. Oko 
návštěvníka jistě potěší baletní sou-
bor Moravského divadla s ukázkou 
z představení The Beatles & Queen, 
ucho pak Relax Band a Country Ex-
press. Peněženku Ples Přírodovědec-
ké fakulty UP ochudí o 300 korun za 
hlavní sál a 200 korun za sály vedlejší. 

Závěr plesové sezony bude patřit 
„sporťákům“. Již legendární Rekre-
flám proběhne 15. března v Regio-
nálním centru Olomouc. Tamtéž se 
počátkem dubna uskuteční další ne-
tradiční ples spojený s fakultou těles-
né kultury, a to Karneval APA.

Závěrečnou tečku udělá 4. dubna 
XV. Studentský ples Vysokoškolské-
ho katolického hnutí ve Slovanském 
domě. Vstupenky na něj se prodávají 
od března po studentské bohoslužbě 
v kostele Panny Marie Sněžné. (mar)

Kalendář proti 
rakovině
Až do konce února je k mání kalen-
dář studentů fakulty tělesné kultury 
Movember Cabaret FTK 2013. Týden 
nato výtěžek z prodeje převezmou zá-
stupci olomoucké onkologie. Výtěžek 
z prodeje podpoří boj proti rakovině 
prostaty.

„Všiml jsem si, že spousta kolegů 
na fakultě nosila v listopadu knírek na 
podporu hnutí Movember, tak jsem 
si řekl, že by tu po mně mohlo něco 
zůstat,“ okomentoval vznik kalendá-
ře Jakub Včeliš, student posledního 
ročníku tělesné výchovy.

V ateliér se proměnily prostory 
na Hynaisově ulici. „Focení jsme si 
užili. Na fotkách je celkem dvaadva-
cet lidí, čtyři z pedagogické fakulty, 
zbytek z fakulty tělesné kultury. Au-
torem snímků je Ivo Kotas, o design 
se postaral Marek Minařík,“ doplnil 
Včeliš.

Celkem bylo vyrobeno 400 kusů, 
prodávají se po 199 korunách v bu-
dovách fakulty tělesné kultury v Ne-
ředíně. (vim)

Studenti FTK na jednom z listů 
kalendáře. Foto: IvO KOTAS Ilustrační foto: studenti UP na stážích



4

 Publicistika

Fulbrightovo stipendium – příležitost na celý život

když mne před deseti lety informo-
vala Fulbrightova nadace, že bude 
financovat můj pobyt na americké 
univerzitě, byl jsem pln očekávání 
i obav, zda naplním všechna očeká-
vání komise a hostitelské školy. 

Půlrok (leden–červen 2003) na Vo-
jenské akademii Spojených států 
ve West Pointu (USMA) pro mne 
znamenal řadu zlomů. Jako majitel 
„modré knížky“ jsem s vojenským 
prostředím neměl intenzivnější zku-

šenost, a nyní jsem měl učit budoucí 
elitu americké armády. Vedení pů-
vabné univerzity v údolí řeky Hudson 
tehdy úmyslně zvyšovalo podíl pro-
fesorů-civilistů, protože se ukázalo, 
že armáda velice dobře zvládá bojové 
operace, ale zápolí s mentalitou civi-
listů, které musí nutně potkávat. 

Učit komparativní politiku jen ne-
dlouho po zahájení operace Trvalá 
svoboda v Afgánistánu přineslo řadu 
výzev a uprostřed seminárních disku-
sí o složitostech budování demokra-
cie v postautoritativních zemích, za-
čala druhá válka v Zálivu. West Point 
pěstoval specifický styl výuky: žádná 
studijní skupina nesměla přesáhnout 
počet čtrnácti kadetů, všichni vyuču-
jící museli pravidelně konzultovat se 

všemi studenty, kteří jsou tradičně 
vybíráni z tisícovky zájemců a vyvo-
lení se neobejdou bez doporučení se-
nátora domovského státu Unie. 

Přijížděl jsem s obavami, že budu 
čelit klasickým vymytým mozkům, ale 
studenti i kolegové učitelé-vojáci mi dá-
vali lekce z kritického myšlení. Vskut-
ku exemplární reprezentanty švejkov-
sko-švandrlíkovské podoby vojáka 
jsem potkal jen jednou, to když přijela 
delegace českého ministerstva obrany 
a vyškovské posádky. Kadeti boura-
li také další předsudky o průměrných 
amerických „undergraduates“: zna-
li velice dobře ústavu své země, často 
excelovali v geograficko-historických 
znalostech a nebáli se jazyků. 

Podobně i kolegové, kteří podle 
oboru své specializace, většinou teri-
toriálně zaměřené, znali lokální jazy-
ky. Tak jeden z nejbližších, Matthew 
Sousa, ovládal dva středoafrické jazy-
ky a terén, o němž učil, znal i z opako-
vaných pobytů. Katedrou sociálních 

studií, kde jsem učil, prošla řada po-
zoruhodných osobností, jako byl du-
chovní otec nejúspěšnějšího rekon-
strukčního plánu v dějinách generál 
George C. Marshall, náčelních štábu, 
pozdější ministr zahraničí USA a no-
sitel Nobelovy ceny. 

Čas nedlouho po 11. září přinášel 
i jisté obtíže, když jsme např. nemoh-
li bydlet přímo na základně, neboť 
jsem neměl bezpečnostní prověrky. 
A přestože se později ukázalo, že to 
bylo jen dílo extenzivního výkladu, 
zavála nás tato okolnost do privátu 
za branou základny, v držení Ameri-
čanky, která milovala vše české, díky 
původu svého manžela. Z nájemního 
kontaktu se stalo přátelství s řadou 
příjemných chvil u Vacků! 

V retrospektivě stavím na vysoké 
místo fakt, že jsem mohl jen učit a psát 
a byrokratická genocida, které dnes 
čelíme, se jevila vzdálená a nereálná. 
Fulbright změnil i můj soukromý ži-
vot. Ještě před příjezdem do USA jsme 

se s mou nynější ženou rozhodli pro 
sňatek a myslím, že naše, nyní devíti-
letá, prvorozená dcera má také určitou 
souvislost s West Pointem.

Poměrně záhy po příjezdu jsem po-
chopil, že Fulbright otevírá dveře na 
všech úrovních amerického akademic-
kého světa, a v kombinaci s prestižním 
West Pointem jsem přesvědčen, že na-
startoval mou univerzitní kariéru. 

To vše by nebylo možné bez řady 
lidí a mezi nimi sehráli klíčovou roli 
pracovníci Fulbrightovy komise 
v České republice: bez profesionál-
ních rad paní Rambouskové a jejích 
kolegyň bych patrně neuspěl. Zapo-
mínat nesmím ani na kolegy z do-
movské katedry a tehdejšího děkana 
FF UP Vladimíra Řehana, který aka-
demickému elévovi umožnil na půl 
roku odcestovat. 

Snad jsem alespoň část do mne vlo-
ženého pochopení, úsilí i peněz vrátil. 

Jiří Lach
děkan filozofické fakulty

Jak je důležité míti Fulbrighta
Mnoho vynikajících univerzit světa, včetně Oxfordu a Cambridge, na svých 
internetových stránkách uvádí nejen počet svých nositelů Nobelovy ceny, ale 
také seznamy svých stipendistů Fulbrightova programu. Tato elitní instituce 
financovaná americkou vládou nabízí reálné možnosti získání stipendia pro 
zájemce o vědecký, pedagogický nebo studijní pobyt v USA.

Jako absolvent Fulbrightova programu z roku 2008 a jako ambasador Fulbri-
ghtovy komise v čR jmenovaný velvyslancem Spojených států amerických 
jsem v tomto letním semestru připravil sérii článků o zkušenostech fulbrigh-
tovských stipendistů z různých fakult Univerzity Palackého. 

Možnost provozovat výzkum na nejvyšší možné úrovni na špičkově vybave-
ných pracovištích, spolupracovat s vědci nobelovské kategorie, přednášet (či 
studovat) na amerických univerzitách a jako bonus také šance cestovat a ob-
divovat přírodní krásy Spojených států změnily život všech stipendistů, jejichž 
eseje budete mít příležitost číst v letním semestru na stránkách Žurnálu UP. 

visačka vysoké kvality spojená s Fulbrightovým stipendiem napomohla jejich 
výzkumu, akcelerovala jejich kariéry, upevnila jejich místo v mezinárodní vědec-
ké komunitě a výrazně přispěla ke zvyšující se úrovni výzkumu na Univerzitě 
Palackého. Tito kolegové dnes vesměs působí ve vedoucích pozicích v rámci 
svých pracovišť a mají své vlastní výzkumné týmy. Jejich příklad nejenom uka-
zuje (abychom parafrázovali Oscara Wildea), jak je důležité míti Fulbrighta, ale 
také dokládá, že invence, přirozená lidská touha vyniknout a ochota vydat se do 
neznáma a riskovat hrají ve vědě (a koneckonců i v životě) nekonečně důležitější 
roli než sebedokonalejší přístroje a sebevětší finanční investice. 

Jaroslav Miller, ambasador Fulbrightovy komise v ČR
Jiří Lach a generál McArthur.
 Foto: archiv JIŘÍHO LACHA

Slavnostní předání vyznamenání velitele West Pointu.
 Foto: archiv JIŘÍHO LACHA

Rubrika prvních zkušeností absolventů 
Univerzity Palackého s reálným životem. 

„chtěl jsem učit, a ne řešit to, jestli se 
Lojzík přezul,“ říká píšící učitel Jakub Sís

ONDŘEJ MARTÍNEK

Ačkoliv strávil Jakub studiem na uni-
verzitě osm let, za věčného studenta 
by jej označil málokdo. Naopak, na 
co sáhl, to mu šlo. Pět let studií uči-
telských oborů a k tomu tři roky žur-
nalistiky mu navíc daly možnost si po 
absolutoriu vybírat, kam jít dál. 

Na rozdíl od jiných svých spolu-
žáků ukončil Jakub studia zeměpisu, 
biologie a geologie v řádném termí-
nu, a protože ho minula devátá tří-
da na základní škole, cítil se být ještě 
dost mladý na to, aby vyrazil vstříc 
pracovnímu světu. „Navíc mi na roz-
díl od střední školy dodala vysoká 
škola relativní sebevědomí v tom, že 
nejsem úplný debil a že bych si mohl 
troufnout studovat i něco, kam jsem 
si předtím myslel, že nemám šanci se 
dostat,“ říká o své motivaci dále stu-
dovat a dodává: „S troškou nadsáz-
ky jsem si říkal, že žurnalistiku jsem 

si nadělil za odměnu za studium na 
přírodovědě. Studium na přírodě 
bylo nesrovnatelně náročnější, ale 
také vyváženější. Žurnalistika byla 
po celou dobu relativně nenáročná, 
ale o to víc za to stál finiš. Mé druhé 
státnice považuji vůbec za nejhorší 
zkoušku, kterou jsem kdy absolvoval. 
Ale možná je to dáno i tím, že tehdy 
už jsem pracoval, dokončoval žur-
nalistiku dálkově, a tedy vypadl ze 
studijního rytmu,“ vzpomíná Jakub. 

Neodkládat na později
Ještě při škole se snažil získat praxi 
a zkusil si práci pro lokální redakci 
Aktuálně.cz. „V té době mě to ale pří-
liš nenadchlo. Byla to kancelářská no-
vinařina mezi čtyřmi stěnami,“ hod-
notí první pracovní zkušenosti Jakub. 
Přesto prohlašuje, že praxe v této re-
dakci mu dala během studia nejvíc ze 
všeho a dodnes z tehdejší zkušenosti 
čerpá. „Kdykoli je při studiu možnost 
jakékoli praxe, tak by ji měli studenti 
hned využít. Neodkládat to a neříkat 
„ne, teď ještě ne, počkám až do třeťá-
ku“. Takhle to nejde, dnes platí dvoj-
násob,“ přemítá Jakub. 

Z náhodného setkání s bývalým 
vyučujícím na chodbě přírodovědec-
ké fakulty se vyklubala nabídka jít učit 
zeměpis na Základní školu Heyrovské-
ho v Olomouci. „Hledal jsem něco, při 
čem můžu dostudovat poslední ročník 
žurnalistiky. Otázku peněz jsem neře-

šil,“ doplňuje tehdejší zeměpisář. Na 
škole vydržel něco málo přes rok. 

„O tom, že se chci posunout dál, 
mě nakonec nepřesvědčily ani tak 
děti, jako spíš učitelé. Homo učitelus, 
zvláště na základce, je specifický lidský 

druh, který dřív nebo později začne žít 
ve svém vlastním světě, kde je největ-
ším problémem to, že se Lojzík nepře-
zul. Měl jsem pocit, že zákonitě musím 
dřív nebo později zblbnout, začít řešit 
u oběda, u piva, prostě všude jen ty 

Lojzíky a Pepíky,“ říká Jakub. Rozhodl 
se odejít, jenže paradoxně skončil opět 
ve škole – na olomouckém Církevním 
gymnáziu Německého řádu, kde pů-
sobí dodnes, ovšem v trochu jiné roli. 

„Není to škola, která by měla cha-
rakteristiky klasického státního škol-
ství. Je to škola, která má chuť a vůli 
se někam posouvat a měnit vše zkost-
natělé,“ zamýšlí se. 

Tři úvazky v jednom
K práci pro Církevní gymnázium Ně-
meckého řádu se dostal před třemi lety 
přes klasické výběrové řízení. Škola teh-
dy hledala tiskového mluvčího. „Pro mě 
to bylo spojení dvou věcí, které jsem vy-
studoval. Byl jsem neskromně přesvěd-
čený, že není nikdo, kdo by mohl mít lep-
ší kvalifikaci než já,“ směje se Jakub. 

Sice nad stovkou protivníků nako-
nec zvítězil, ale záhy zjistil, že práce 
mluvčího bude jen část jeho agendy. 
„Škola potřebuje prostředky na roz-
voj, přibylo mi do pracovní náplně 
psaní projektů a jejich následná ad-
ministrace,“ vypočítává své úkoly. 
Zároveň mu ale přesně taková různo-
rodá práce vyhovuje. A navíc, proto-
že jej učení vždycky bavilo, postupně 
mu přibyl i drobný učitelský úvazek, 
který si, jak sám říká, náramně užívá. 
„Je prostě rozdíl mezi tím, když něco 
chcete nebo musíte. A já učit chci, 
přestože nemusím, což je tak ideál-
ní stav,“ uzavírá se smíchem Jakub. 

Jakub Sís (*1982) pochází z Křižanova u velkého Meziříčí. Na olomoucké univer-
zitě získal nejdříve magisterský titul na přírodovědecké fakultě (učitelství země-
pisu, biologie a geologie) a následně strávil další tři roky studiem žurnalistiky na 
filozofické fakultě. Ještě při škole si vyzkoušel redaktorskou práci pro Aktuálně.
cz, v posledním roce studií pak nastoupil jako učitel zeměpisu na základní ško-
le. Poslední tři roky působí na Církevním gymnáziu Německého řádu, kde má 
na starosti propagaci a projektový servis. A občas si i „zaučí“. „Skoro bych řekl, 
že ideální, nebo minimálně nejspokojenější učitelé jsou ti, kteří se tím neživí,“ 
dodává s úsměvem třicetiletý Jakub.  Foto: PAvEL KONEčNý
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zprávy 

Rituály domorodců dovedly kavenskou k šamanské ayahuasce
sledný pobyt na takzvané dietě. „Ve 
skutečnosti jde o to, že člověk pobývá 
sám osm dní v džungli, v malém po-
lootevřeném přístřešku a užívá rost-
linu, kterou mu denně přináší šaman 
společně s troškou rozvařené rýže,“ 
objasnila Kavenská. 

Členka katedry psychologie Vero-
nika Kavenská se na univerzitě kro-
mě školní psychologie věnuje ana-
lytické psychoterapii, spirituálním 
dimenzím závislostí a možnostem 
využití halucinogenů při léčbě dro-
gových závislostí. Je přesvědčena, že 
jí amazonská medicína změnila život. 
Jejím prostřednictvím se dozvěděla 
mnohé sama o sobě, o druhých lidech 
a vůbec o fungování světa. Kromě 
zkušeností si ze svých cest přivezla 
také vlajku kmene Šipibů. 

„Domorodí lidé do ní vetkávají lé-
čivé písně, které mají vést k uzdrave-
ní. Podle vetkaného vzoru je dokážou 
zpívat,“ říká Kavenská. 

Hořká směs na nemoci
Ayahuasca je rozrostlá liána, která 
roste v peruánské, brazilské, kolum-
bijské i ekvádorské části Amazonie. 
Tamní kmeny ji užívají od nepamě-
ti. „Liána je zdrojem inhibitoru mo-
noaminooxidázy, která bývá součás-
tí některých antidepresiv. Dává se do 
směsi s dalšími rostlinami, minimál-
ně s jednou, která se v tamním pro-
středí nazývá chacruna. Ta zase ob-
sahuje DMT, což je halucinogenní 
látka, kterou máme v malém množ-
ství přirozeně v mozku. Uvolňuje se 
například při snění. V mozku byla de-
tekována také u lidí, kteří se nacháze-
li ve stavech blízko smrti,“ vysvětluje 
Kavenská. 

za touto rostlinou organizují cesty. 
Jsem ráda za každého, kdo je ocho-
ten se se mnou o svou zkušenost po-
dělit,“ vyzývá širokou veřejnost ke 
spolupráci Kavenská. Pod jejím ve-
dením se dnes ayahuasce věnuje jed-
na studentka ve své bakalářské a jed-
na v diplomové práci. Obě jsou ve fázi 
sběru dat. 

Od června se Kavenská bude vě-
novat obdobnému výzkumu přímo 
v Peru. V těsné blízkosti šamanů se 
chystá dotazovat lidí na motivaci 
k tamní léčbě, na jejich prožitky i na 
to, jestli jim léčba byla ku prospěchu. 

„Pokud uspěji se žádostí v interní 
grantové agentuře, budou se do výzku-
mu moci zapojit i další čtyři studenti 
olomoucké psychologie,“ uzavřela Ka-
venská. Výsledky tohoto bádání pak 
budou k dispozici v červnu 2014. 

Směs ayahuascy a chacrumy se vaří 
ve vodě asi dvanáct hodin. Důležitý je 
přitom ale i místní rituál. „Výsledkem 
je pak velmi hustá, hnědá, hořká teku-
tina silné a nepříjemné chuti. Je silně 
halucinogenní a kmeny ji dodnes po-
užívají nejen na fyzické, ale i duševní 
nemoci,“ dodává Kavenská. Ayahu-
asca je podle ní v Amazonii součástí 
kultury, náboženství i kosmovize.

šamanský turismus
Loni v červenci zahájila Veronika Ka-
venská díky Fondu pro podporu vě-
decké činnosti filozofické fakulty práci 
na projektu, který je zaměřený na aya-
huascový šamanský turismus. Nyní se 
tedy věnuje lidem, kteří odjíždějí uží-
vat ayahuascu do Jižní Ameriky.

„Zkušenost s ní mají stovky, mož-
ná i tisíce lidí. Je i spousta těch, kteří 

V archivu Takiwasi studovala složky 
90 pacientů a popisovala jejich léčbu. 
U šesti z nich pak léčbu sledovala de-
tailně. 

„Zaujala mne její komplexnost. 
Totiž nejde jen o to, aby léčení lidé ne-
užívali drogy. Svůj život v centru řeší 
komplexněji, včetně roviny duchovní. 
Řeší smysl svého života, vztahy s lid-
mi,“ říká psycholožka. 

Po několika dnech v Takiwasi, když 
se Veronika Kavenská cítila v tamním 
centru bezpečně, si mladá psycho-
ložka uvědomila, že by bylo škoda 
nevyužít možnosti, která se před ní 
naskytla. Nechala tedy amazonskou 
medicínu působit na své tělo i duši. 

Sebezkušenost
„Po prvním purativním sezení, kdy 
jsem užívala velmi silně působící 
rostlinu jménem yawar panga, vyvo-
lávající nevolnost a zvracení, jsem sice 
znovu přemýšlela, jestli mé rozhodnu-
tí bylo správné. Později jsem se však 
cítila jako znovuzrozená,“ vzpomíná 
Kavenská. Teprve pak přišla na řadu 
ayahuasca. „Nejprve jsem nevnímala 
nic zvláštního. Teprve až po jejím dru-
hém požití se před mýma očima zača-
ly v černočerné tmě rozkrývat pestré 
obrazy jiného světa,“ dodává. 

Následné působení této rostliny 
Kavenská přibližuje v obrazu zvuku 
rituálních písní ícaros a barevných 
vizí, které náhle ožívají v lidské mysli 
a které symbolicky znázorňují aktu-
ální témata duše. 

„Bylo to jako po sto letech ve škole 
života,“ dodává mladá psycholožka. 
Ayahuasca, kterou od té doby zkou-
šela několikrát, však není to hlavní 
v tamní léčbě. Nejsilnější je totiž ná-

MILADA HRONOvá 

k šamanské rostlině peruánských 
indiánů se psycholožka z filozofické 
fakulty Veronika kavenská dosta-
la vlastně náhodou. Při výzkumu 
účinků halucinogenů v léčbě dro-
gové závislosti. Dnes ayahuascu 
[aja´wasku] zkoumají i její studenti.

„Během magisterského studia jsem se 
zajímala o rituály domorodých kme-
nů. Chtěla jsem se za nimi vypravit do 
Jižní Ameriky,“ vzpomíná Kavenská. 

Do peruánského Takiwasi – tera-
peutického centra pro drogově závis-
lé muže – poprvé odcestovala před 
pěti lety o prázdninách mezi čtvr-
tým a pátým ročníkem studia. Tehdy 
se také poprvé setkala s ayahuascou. 
V rámci doktorského studia pak na 
okraji Amazonie strávila téměř rok. 

Jako psycholog se Kavenská za-
pojovala do všech aktivit s pacienty. 

Periferie Františka Langera, označo-
vaná jako český Zločin a trest, je nově 
v  repertoáru Moravského divadla 
Olomouc. Dramatu z meziválečného 
období se ujal Štěpán Pácl, dvojná-

sobný držitel Ceny Alfréda Radoka.
Periferie – hra o zločinu spácha-

ném nešťastnou náhodou a o štěs-
tí, které doprovází hlavního hrdinu 
Franciho v  podání Ivana Dejmala. 
Franci po zabití klienta své milé Anny, 
která je prostitutka, spoléhá na své 
štěstí – nikdo jeho zločin neodhalil 
a ještě pak po mrtvém dědil. Za čas 
se však ozve svědomí a Franci se chce 
ke svému činu přiznat, nikdo mu však 
nevěří. K rozumu se ho snaží přivést 
Anna, kterou hraje Tereza Richterová, 

a nakonec se pro ni láska k Francimu 
stane osudnou.

Ztvárnit roli Franciho bylo náročné 
– je energický a výbušný, téměř celou 
dobu je přítomen na jevišti, dokon-
ce i během pauzy leží nehybně před 
oponou, neustále někde pobíhá. Ivan 
Dejmal však neměl žádný problém to 
zvládnout. Zvláště fyzicky náročná ta-
neční scéna s Terezou Richterovou ne-
boli Annou si zaslouží poklonu za per-
fektně provedené akrobatické kousky 
bez jakýchkoliv karambolů.

Obdiv si zaslouží také postava zmr-
začeného Tonyho, jehož představitel 
Vojtěch Lipina musel po celou dobu 
představení kulhat. Uznání zaslouží 
také Lenka Kočišová, jakožto chladná 
a klidná vdova po zavražděném man-
želovi, a  nezapomenutelný Roman 
Vencl jako Annin otravný klient s vy-
cházkovou holí.

Děj představení svižně ubíhal, ale ke 
konci byl zbytečně natahován. 

Denisa Knausová
studentka divadelní vědy

 recenze

Psycholožka veronika Kavenská při studiu spisů pacientů. Foto: archiv vK

Liána ayahuasca.
 Foto: archiv vK

Teritorium
moniky Bekové
velkoformátové kresby vystavuje 
v olomoucké galerii U Mloka dok-
torandka katedry výtvarné výchovy 
Monika Beková. Nejčastěji kombinu-
je tužku a uhel.

„Mám ráda obyčejné, jednoduše 
dostupné materiály. Uhlíky si dokon-
ce pálím sama v krbu u babičky na 
vesnici,“ prohlásila Beková. ve svých 
dílech používá i lavírovanou (vymý-
vanou) tuš a občas i pastelku.

Kromě lidského těla se Bekové stal 
pro výstavu inspirací i její studijní po-
byt v Maďarsku. „v Pécsi jsem si na-
táhla papír třeba na dveře a kreslila,“ 
vysvětlila formát některých vystave-
ných kreseb. v tu chvíli jí námětem 
bylo nejbližší okolí. Jak dodala, vel-
ký formát jí poskytuje kromě radosti 
z tvorby i radost z pohybu. 

výstava vlastní teritorium je pří-
stupná do konce února. Galerie 
U Mloka je otevřena jen v úterý a ve 
středu odpoledne a během konání 
jiných produkcí. (caf) Foto: PAvEL KONEčNý

Periferie – hra o lásce a vině

Foto: JIŘÍ DOLEŽEL DLOUHÉ, ALE KRÁSNÉ

90 %

SoUTěŽ
Tričko od Tiziana 
po Warhola
Jedna z nejúspěšněj-
ších výstav olomouc-
kého Muzea umění se sice uzavře 
až na konci března, ale pouze do 
24. února zde bude nejslavněj-
ší obraz českých sbírek, Tizianův 
Apollón a Marsyas. Napište nám 
na adresu zurnal@upol.cz celé ma-
lířovo jméno a do předmětu na-
pište svou velikost (S, M, L, XL). 
Kaž dá správná první odpověď ve 
své velikosti bude odměněna.
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vyTišTěno na reCyklovaném PaPÍrU

odborná exkurze studentů práv

 pondělí 18. února 
daruj krev s rektorem 
8.00 | Transfuzní oddělení FNOL
Třetí ročník akce na podporu bez-
platného dárcovství krve, jejíž tváří 
se i letos stane rektor UP, profesor 
Miroslav Mašláň. Akce se koná ve 
spolupráci s Transfuzním odděle-
ním FNOL a občanským sdružením 
Pomáháme pomáhat. 

 středa 20. února
Universitas olomucensis – 
slavnostní otevření expozice UP 
16.00 | Vlastivědné muzeum Olomouc
Slavnostní otevření stálé expozice 
mapující vývoj Univerzity Palackého 
od jejích počátků až do současnos-
ti. Součástí výstavy je nejen bohatý 
obrazový materiál vztahující se k olo-
mouckému vysokému učení, ale také 
předměty spjaté s  jeho vývojem, 
např. žezlo rektora či slavnostní talá-
ry univerzitních činovníků. výstavní 
sál bude pro veřejnost zpřístupněn 
od 21. února dle otevírací doby vMO. 

Studentská mše k výročí 
založení olomoucké univerzity
19.00 | chrám Panny Marie Sněžné
Slavnostní studentská mše u příle-
žitosti 440. výročí Univerzity Palac-

kého v Olomouci a zahájení letního 
semestru za účasti rektora, prorekto-
rů, děkanů a proděkanů UP. Mši cele-
bruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký a metropolita moravský. 
Akci pořádá vysokoškolské katolické 
hnutí Olomouc ve spolupráci s Cyri-
lometodějskou teologickou fakultou. 

divadlo na cucky – večer příběhů
19.30 | Divadlo na cucky (Wurmova 7)

v rámci večera příběhů budete mít 
možnost seznámit se s  metodou 
storytellingu, která se navrací k tra-
dici vypravěčství, hluboce zakořeně-
né v historii. Divadlo na cucky vám 
představí, jak tato metoda vypadá 
a jaké jsou její možnosti nejen v di-
vadle, ale například i ve školství. ve-
čerem vás provedou vypravěči a vy 
můžete prožít výlet do krajin nebes-
kých žen a něžných poetistů. 

 čtvrtek 21. února
ocenění autorů monografií, 
předání Cen rektora UP 
a Cen děkana PřF UP 
11.00 | Arcibiskupský palác

Rektor UP na tradičním slavnostním 
ceremoniálu ocení autory monogra-
fií, mimořádných publikačních poči-
nů a úspěšné studenty univerzity. 
Předání bude spojeno také s uděle-
ním Ceny děkana přírodovědecké fa-
kulty a Ceny rektora autorům úspěš-
ných návrhů vizuálního stylu oslav 
440. výročí Univerzity Palackého.

zvony olomouckých kostelů
15.00 | olomoucké kostely a chrámy 

Rozezvučí se zvony olomouckých 
kostelů (sv. Mořice, sv.  Michala, 
Panny Marie Sněžné a sv. václava). 
Tradičně připomenou, že 21. února 
1946 touto dobou zvěstovaly Olo-
moučanům, že byl přijat zákon o ob-
novení olomoucké univerzity.

Johann Strauss ml. – netopýr
19.00 | Moravské divadlo Olomouc

Slavnostní představení operety Ne-
topýr vídeňského skladatele Johan-
na Strausse mladšího právem patří, 
stejně jako veselá vdova, k nejhraněj-
ším a nejkrásnějším světovým opere-
tám. Spíše než na obligátní operetní 
klišé vsadili libretisté na dobře roze-
hranou situační komiku. Představe-
ní bude uvedeno v předpremiéře. 
vstup pouze s pozvánkou.

 sobota 23. února
Reprezentační ples UP
19.30 | Regionální centrum Olomouc 

výroční ples s TOP Bandem a sólisty, 
Ivou Kevešovou s kapelou a s vystou-
pením zpěvačky Dashy. Na progra-
mu je také předtančení, ukázky spo-
lečenských tanců a bohatá tombola. 
Moderuje Marcela Augustová.

vstupné: včetně místenky 450 Kč, 
studenti 350 Kč. Prodej vstupenek: 
Konferenční servis  UP, Biskupské 
nám. 1, tel. 585 631 053.

ještě předtím jsme stihli po cestě 
navštívit české centrum ve vídni, 
které slouží k lepší prezentaci čes-
ké republiky v Rakousku. velkolepá 
historická budova Parlamentu nám 
posloužila jako dokonalá kulisa pro 
skupinové foto naší expedice. Foto-
grafie byla pořízena laskavými tu-
risty ze Spojeného království.

Samotné prohlídce Parlamen-
tu předcházela návštěva moderně 
zařízeného interaktivního infor-
mačního centra, kde naši studenti 
zanechali svou stopu v podobě vy-
tvoření nového časového rekordu 
ve vyplnění testu „Co víš o rakous-
kém parlamentu?“. Po nezbytné 
osobní prohlídce jsme pak koneč-
ně mohli vstoupit do majestátních 
prostorů, kde se „vaří“ rakouská le-
gislativa a kdoví co ještě. Paní prů-
vodkyně byla milá, hovořila hezky 
srozumitelně, provedla nás všemi 
důležitými prostory a poskytla nám 
mnoho zajímavých informací. Tak 
jsme si například prošli nádhernou 
Sloupovou halu, navštívili místnost, 
kde zasedá dolní komora parlamen-
tu (Národní rada), v jejíž prostorách 
však za Rakouska-Uherska sídlila 
pro změnu horní komora Říšské 
rady Předlitavska a její původní in-
teriér byl zničen po zásahu bomby 
při bombardování vídně za 2. svě-
tové války. Prohlédli jsme si také 
historickou místnost, v níž sídlí sou-
časná horní komora Rakouského 
parlamentu, jež se nazývá Spolko-
vá rada, která hájí především zá-
jmy jednotlivých spolkových zemí. 
v době naší návštěvy bylo předse-
dající zemí ve Spolkové radě Tyrol-
sko, což jsme mohli poznat podle 
vyvěšené vlajky. 

vše bylo doprovázeno odborným 
komentářem paní průvodkyně, kte-
rá nás seznámila jak s historickými 
událostmi, které jsou s budovou ra-
kouského parlamentu nerozlučně 
spjaty, tak i se stavebními údaji, po-
litickým rozložením sil a základy le-
gislativního procesu. Dozvěděli jsme 
se tak například, že rakouský prezi-
dent by si (na rozdíl od toho našeho) 
nikdy netroufnul nepodepsat schvá-
lený zákon. 

vyvrcholením návštěvy Parla-
mentu byla prohlídka Historic-
kého zasedacího sálu. v  tomto 
místě sídlila v dobách rakousko-
-uherské monarchie dolní komo-
ra Říšské rady a svými poslanci na 
ní byly zastoupeny všechny země 
tehdejšího Předlitavska. v dnešní 
době slouží ke společnému zase-
dání obou komor, např. při sklá-
dání přísahy nově zvoleného pre-
zidenta. Tato zasedací místnost 
je ze všech místností Parlamentu 
největší a  také nejkrásnější, ne-
boť byla vyzdobena antickými so-
chami, krásnými obrazy a mnoha 
dalšími cennými uměleckými díly, 
z nichž některé dokonce vznika-

ly v rukou českých a moravských 
umělců. Paní průvodkyně nám 
rovněž ukázala místo, kde sedával 
za svých poslaneckých let Tomáš 
Garrigue Masaryk.

Po návštěvě Parlamentu někteří 
z nás zamířili do univerzitní men-
zy ochutnat tamější menu (oběd 
za 5 euro i s polévkou) a poté ná-
sledoval již volný program, v němž 
si studenti individuálně prohlédli 
pamětihodnosti vídně, navštívili 
knihovnu za účelem sběru studij-
ních materiálů, zjišťovali a upevňo-
vali si své jazykové dovednosti pro-
střednictvím konverzace s rodilými 
mluvčími nebo navštívili některý 
z místních vyhlášených vánočních 
trhů. Mezitím se podařilo vyjednat 
možnost odborných stáží ve Spol-
kovém kancléřství pro  studenty 
naší právnické fakulty.

Okolo 20. hodiny se účastníci 
exkurze šťastně navrátili do Olo-
mouce. Tato exkurze byla v mnoha 
směrech úspěšná a umožnila stu-
dentům uplatnit své teoretické zna-
losti v praxi. 

Tomáš vachutka
student 2. ročníku PF UP

Studenti PřF UP míří na Borneo
Snem každého biologa je alespoň jednou navštívit 
tropický deštný les, prostředí překypující životem, 
kakofonií zvuků, bizarností tvarů a pestrostí barev.

Tři únorové týdny roku 2013 proto stráví deset 
vybraných studentů biologických oborů PřF UP 
zcela odlišně, než tomu bývá zvykem ve zkouško-
vém období. Skupina těch nejlepších, kteří prošli 
sítem výběrového řízení, se v těchto dnech účast-
ní výzkumné exkurze do Brunejského sultanátu, 
malého státu ležícího v jihovýchodní Asii na ost-
rově Borneo. Exkurze tematicky navazuje na kurz 
Tropické ekosystémy, nově vyučovaný na katedře 
ekologie a životního prostředí v rámci projektu 
EKOLOS (Rozvoj a inovace výuky ekologických 
oborů formou komplementárního propojení stu-
dijních programů Univerzity Palackého a Ostrav-
ské univerzity, CZ.1.07/2.2.00/28.0149), financo-
vaného z Operačního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Cílem exkurze je umožnit studentům na vlastní 
kůži zažít, co obnáší takový výzkum biodiverzity v tropickém deštném 
lese. Není divu, že o kurz byl enormní zájem – ostatně kdo z nás by ne-
chtěl alespoň na chvíli okusit exotiku země legendárního Sandokana 
a zavítat do nitra „zelených plic planety“. Exkurze proběhne na terénní 
stanici brunejské Univerzity Kuala Belalong Field Studies Centre, která 
leží uprostřed panenských tropických deštných lesů v srdci oblasti Tem-
burong. Během třítýdenního pobytu se studenti zapojí do botanického 
a zoologického výzkumu, probíhajícího ve spolupráci několika českých 
vědeckých institucí s brunejskou Univerzitou. Je zřejmé, že se účastníci 
do tropů nepojedou jen rekreovat, ale přiloží ruku k výzkumnému dílu 
a získají tak neocenitelné zkušenosti. v tomto případě tedy beze zbytku 
platí, že se „peníze z EU občas vyplatí“.

A jedna dobrá zpráva pro studenty na závěr: Projekt EKOLOS zdaleka 
nekončí u této jediné zahraniční exkurze. Je možno se poprat o účast na 
mořské exkurzi na polskou mořskou výzkumnou stanici na poloostrově 
Hel. O prázdninách tohoto roku plánujeme biologicko-ekologickou vý-
pravu za poznáním do pralesů východního Slovenska. v záloze jsou kurzy 
horské ekologie v Tatrách a třešničkou na dortu bude bezesporu repetice 
letošní tropické exkurze v roce 2014. Krom toho studenty a zaměstnance 
posíláme na zahraniční stáže a konference po celém světě. A to nejlepší 
na konec, účast studentů na výběrových exkurzích je studentům plně 
hrazena! Katedra ekologie a ŽP se (nejen) o své studenty zkrátka stará…
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akademiCké dny UP 18.–24. února 2013

Více informací najdete na www.akademickedny.upol.cz. Změna programu vyhrazena.

kroky nejprve mířily do budovy 
Právnické fakulty vídeňské uni-
verzity, což je nejstarší univerzi-
ta v německy mluvících zemích. 
Měli jsme možnost prohlédnout 
si prostory vídeňské právnické fa-
kulty, na níž je zajímavé, že všech-
ny učebny se nacházejí ve středu 
budovy, takže v nich nejsou žádná 
okna. Nakoukli jsme do přednáš-
kových sálů i čítárny, seznámili se 
s rakouskými učebnicemi. Průvod-
kyní nám byla předsedkyně míst-
ní pobočky studentské organiza-
ce Hochschülerschaft, od níž jsme 
se dozvěděli spoustu zajímavostí. 
Studentské organizace na rakous-
kých vysokých školách ovlivňují 
běžný život studenta daleko více 
než u nás v čR. Běžnou bývá i spo-
lupráce takovéto organizace s ně-
kterou politickou stranou.

Po návštěvě právnické fakulty 
naše kroky směřovaly k  budově 
rakouského parlamentu, kde jsme 
měli domluvenou prohlídku, avšak 

Dne 13. prosince 2012 se uskutečni-
la odborná jednodenní exkurze pro 
studenty Právnické fakulty Univer-
zity Palackého v Olomouci, jejímž 
cílem bylo seznámit se s vybraný-
mi právními institucemi v hlavním 
městě Rakouska, vídni. Naše cesta 
se uskutečnila díky podpoře insti-
tucionálního rozvojového projek-
tu Podpora rozvoje další spoluprá-
ce se zahraničními vysokými školami 
a mobility studentů a akademických 
pracovníků PF UP, jehož jedním 
z cílů byla také podpora německy 
mluvících studentů. 

v brzkých ranních hodinách vyra-
zil autobus z Olomouce se studenty, 
dychtícími po nových zkušenostech 
a zážitcích, směrem k rakouské me-
tropoli. 

Té jsme dosáhli kolem půl de-
sáté, a  zatímco autobus projíž-
děl historickým centrem, jsme 
byli seznámeni se základními in-
formacemi o městě. Z autobusu 
jsme vystoupili u radnice a naše 

P Ř E H L E D  P R O D U K C E  v y d a v a T e l S T v Í  U n i v e r z i T y 
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elegance standardních tanců ve sportovní hale 
MILADA HRONOvá 

Zuzana šilhánová a martin Dvořák 
se 26. ledna stali podeváté mistry 
České republiky ve standardních 
tancích. k účasti na prestižní sou-
těži se do Sportovní haly univerzity 
Palackého sjelo 362 tanečníků. 

„Je to nejvyšší soutěž v České repub-
lice. I když je to pro nás už devátý titul 
ve standardních tancích, pokaždé má 
svou váhu. V Olomouci jsme si soutěž 
užili a z výsledku máme obrovskou 
radost,“ řekl Martin Dvořák. Spo-
lečně se Zuzanou Šilhánovou mají na 
kontě jedenadvacet domácích titulů. 

Na stříbrné příčce skončili Da-
vid Odstrčil a Tara Bohak, soutěží-
cí za DSP Kometa Brno, třetí pak 
Martin Houška a Andrea Třeštíková 
z TK Sparta Praha.

Titul z univerzitní půdy
Dlouholetý pár Šilhánová-Dvořák 
z taneční školy Madat TŠ Plamínek 
Praha získal svou první zlatou me-
daili na mistrovství České republiky 
v roce 2005. Od té doby mu nikdo ne-
byl schopen konkurovat. „Je výbor-
né, že se jim na olomoucké univer-
zitní půdě daří stejně tak dobře jako 
kdekoliv jinde. V minulém roce se ve 
Sportovní hale Univerzity Palackého 
stali i mistry ČR ve skupině takzva-
ných deseti tanců. Jedná se o kombi-
naci standardních a latinských tan-
ců,“ doplnila za organizaci soutěže 
Jitka Opravilová z Klubu sportovní-
ho tance Quick Olomouc. 

Loni na konci listopadu získali 
Šilhánová s Dvořákem osmé místo 
v Melbourne na mistrovství světa. 
„Vzhledem k tomu, že jsme ve svě-
tovém žebříčku patnáctí, vnímáme 
výsledek v  Melbourne jako velký 
úspěch. Bylo pro nás důležité po-

Sport 

stoupit do semifinále – a to se poved-
lo. Soutěž byla výborně připravena, 
parket fantastický, tribuny plné lidí. 
V Austrálii bylo vůbec jedno z nej-
krásnějších mistrovství světa, které 
jsme zažili,“ doplnila k nejlepšímu 
umístění v historii českého sportov-
ního tance Zuzana Šilhánová. Věnuje 
se mu od devíti let a ve volném čase 
šije taneční šaty. 

Atraktivní klání 
s charitativním přesahem
Na nejlepších 180 tanečních párů 
republiky se během lednové soboty 
přišlo do sportovní haly podívat bez-
mála tisíc lidí. Od desáté ranní hodiny 
téměř do půlnoci proběhlo osm sou-
těží, přičemž nejpočetnější skupinou 
byla kategorie dospělých. Účastnilo 

se jí celkem 53 nejlepších tuzemských 
tanečních párů. 

Město Olomouc reprezentovaly ta-
neční páry Tanečního klubu Olymp 
Olomouc i páry pořádajícího Klubu 
sportovního tance Quick Olomouc. 
„V kategorii Senior 1 se domácímu 
páru Radkovi Pipalovi a Janě Paz-
derové podařilo probojovat do se-
mifinále. V nejprestižnější kategorii, 
dospělých, se pak nejlépe dařilo stu-
dentu přírodovědecké fakulty Miro-
slavu Hýžovi a Marii Hýžové. Rovněž 
se probojovali do semifinále,“ shrnul 
za Quick Igor Opravil. 

Mistrovství v  tanečním spor-
tu hostila Olomouc vůbec poprvé. 
„Loni se v Olomouci konalo mist-
rovství v deseti tancích, probíhá zde 
i taneční liga. S organizátory této 

akce mám dobré zkušenosti a mohu 
potvrdit, že i mistrovství bylo vel-
mi dobře připraveno,“ řekl Žurnálu 
Leoš Siegel, vedoucí soutěže. 

„Důvěru pro pořádání tohoto 
atraktivního klání jsme získali po loň-
ském úspěšném zorganizování mist-
rovství v kombinaci deseti tanců,“ do-
plnila za pořadatele Opravilová. Pro 
to, aby olomoucký klub sportovního 
tance soutěž získal, musel projít ná-
ročným výběrovým řízením Českého 
svazu tanečního sportu. 

Realizační tým Mistrovství České 
republiky ve standardních tancích 
2013 sestával ze šedesáti lidí. Mno-
zí z nich jsou studenty olomouckých 
gymnázií nebo univerzity, případně 
jejími absolventy. Všichni však jed-
nomyslně předali vybrané vstupné ve 

výši osmi tisíc korun na nadstandard-
ní vybavení Hemato-onkologického 
oddělení Dětské kliniky Fakultní ne-
mocnice Olomouc. Šek s příslušným 
finančním obnosem převzala Herta 
Mihálová, předsedkyně Šance, sdru-
žení rodičů a přátel hematologicky 
a onkologicky nemocných dětí.

Pod záštitou rektora 
Mistrovství uspořádal Klub sportov-
ního tance Quick Olomouc ve spo-
lupráci s Českým svazem tanečního 
sportu. Univerzita Palackého převzala 
roli spolupořadatele, přičemž její rek-
tor Miroslav Mašláň celou akci svým 
jménem zaštítil. Podobné klání se do-
posud konalo vždy jen v Praze a Brně. 

katedra politologie: fanoušci Sigmy nemají rádi Spartu
Unikátní průzkum provedla mezi fot-
balovými fanoušky Sigmy olomouc-
ká katedra politologie a evropských 
studií s obecně prospěšnou společ-
ností Civipolis. Většina z nich si ne-
nechá ujít zápasy české reprezentace, 
v Gambrinus lize je jejich nejméně 
oblíbeným klubem AC Sparta Praha 
a ze zahraničních soutěží se jejich nej-
větší oblibě těší Liga mistrů.

„V zahraničí jsou obdobné průzku-
my běžné. Využívají je nejen kluby pro 
své marketingové potřeby, ale vyhle-
dávají je i sami fanoušci. V tuzemsku 
zatím tato zpětná vazba chybí,“ řekl 
jeden z autorů šetření Pavel Šaradín. 

Do průzkumu se zapojily tři stov-
ky respondentů, kteří loni navštívi-
li zápas mezi SK Sigma Olomouc 
a Duklou Praha. Celkem odpovídali 
na 19 dotazů. 

Fanoušci – patrioti
Většina fanoušků (42 procent) chodí 
na olomoucký fotbalový stadion na zá-
pasy proto, že mají rádi fotbal. Zhruba 
třetina Sigmě fandí proto, že je to míst-
ní klub. Více než pětina respondentů 
odpověděla, že bez fotbalu na Sigmě si 
nedokáže svůj život představit. 

Fanoušci se nezaměřují jen na 
utkání svého domácího týmu, ale vět-
šina sleduje i ostatní zápasy nejvyšší 
české fotbalové soutěže. „Jejich počet 
narůstá s přibývajícím věkem. Mla-

Jeden ze 180 tanečních párů mistrovství. Foto: MILADA HRONOvá

Mezi zahraničními kluby fandí fa-
noušci Sigmy zejména Barceloně, na 
druhém místě je Chelsea a na třetím 
Real Madrid. V mezinárodním srov-
nání vévodí tabulkám oblíbenosti Man-
chester United, který u olomouckých 
fanoušků obsadil až šestou pozici.

Dotazníkové šetření se dotklo 
i otázky mediálního obrazu SK Sig-
my Olomouc, o níž se v minulosti 
hojně psalo v souvislosti s korupční 
aférou. Téměř dvě třetiny fanoušků 
přesto považují mediální obraz klu-
bu za dobrý či srovnatelný s ostatními 
týmy Gambrinus ligy. Nejkritičtější 
jsou respondenti s vysokoškolským 
vzděláním. (srd)

vÍTězové Podle kaTeGoriÍ: 
mládež: Jiří vala a Aneta Krejčí (TK 
Gradace Kroměříž)
Junior i: štěpán Hartman a Sane-
la Los Chovancová (TK Henzély – 
Swing)
Junior ii: Michal Bureš a Adriana 
Mašková (TK Henzély – Swing)
mládež do 21 let: Michal Horní-
ček a Yana Grishchenko (DSP Ko-
meta Brno)
dospělí: Martin Dvořák a Zuza-
na šilhánová (Madat Tš Plamínek 
Praha)
Senioři i: Zdeněk Přibyl a Lenka 
Přibylová (KTš victoria Brno)
Senioři ii: Josef Stehlík a Eva Steh-
líková (české Budějovice 1)
Senioři iii: Jiří Plšek a Jana Plšková 
(Falos Litoměřice)

dí lidé do 21 let si vybírají v Gambri-
nus lize jen zápasy, které je zajímají. 
V tom je třeba vidět skutečnost, že 
u nich fotbalu konkuruje řada dal-
ších druhů zábavy. U lidí starších 44 
let jsou největší skupinou ti, kteří se 
dívají na všechny televizní zápasy,“ 
doplnil Šaradín. 

Ženy nemusí Baník
Fanoušci SK Sigma mají v Gambri-
nus lize v nejmenší oblibě AC Sparta 
Praha, na druhém místě je SK Sla-
via Praha a na třetím FC Baník Os-
trava. Slavia je nejméně oblíbeným 
rivalem u nejskalnějších stoupenců 
olomouckého klubu. Sparta je na-
opak nejvíce trnem v oku fanouš-
kům, kteří Sigmě fandí proto, že 
je to místní klub. V pohledu na nej-
méně oblíbené soupeře se liší ženy 
a muži. Zatímco muži mají nejmenší 
sympatie ke Slavii, u žen je nejméně 
oblíbený klub z ostravských Bazalů. 
Fanoušci Sigmy by naopak v televizi 
nejraději sledovali duel mezi svým 
klubem a Viktorií Plzeň, s mírným 
odstupem následuje Sparta. 

Příznivci olomouckého klubu si 
nenechají ujít ani zápasy české re-
prezentace. Všechny zápasy v televi-
zi či na stadionu sleduje 38 procent 
respondentů, většinu zhlédne 29 pro-
cent dotázaných. Nejčastějšími divá-
ky jsou lidé starší 44 let.

Barcelona!
Stoupenci olomouckého klubu, 
z nichž jen zhruba polovina žije pří-
mo ve městě, mají ze zahraničních 
lig nejraději Ligu mistrů, za ní se jen 
s malým odstupem nachází Premier 
League a následuje španělská a ně-
mecká liga. „V tom se odpovědi re-
spondentů rozcházejí s mezinárod-
ními výzkumy. Tam totiž na první 
příčce, pokud jde o oblibu, figuruje 
španělská Primera Division. Zdej-
ší obliba Premier League může být 
do jisté míry dána i tím, že v této 
soutěži působí čeští fotbalisté včet-
ně oblíbeného Petra Čecha,“ uvedl 
Šaradín.

V lednu nás opustila 
Alena Honková
Studentka fakulty tělesné kultu-
ry a hráčka volejbalového SK UP 
Olomouc Alena Honková zemřela 
v lednu náhle na plicní embolii ve 
věku nedožitých 23 let.

„Jsme z toho všichni zdrceni. 
Byla duší družstva,“ řekl trenér 
volejbalistek Jiří Teplý. Podle něj 
vnášela Alena na hřiště pohodu 
i zábavu. „Byla to perspektivní 
hráčka. Je nespravedlivé, že nás 
takoví lidé opouštějí. Bude nám 
chybět,“ dodal Teplý.

Honková nastoupila do univer-
zitního klubu v květnu 2007. Kro-
mě pravidelných startů v nejvyšší 
soutěži hájila české barvy na mis-
trovství světa v Mexiku. (caf)
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 Události

Děti na univerzitě? Úžasný nápad

Předání diplomů. Roztančit pomocí sody a octu rozinky, osahat si býčí srdce, s pirátem hledat poklad nebo upéct v mikrovlnné troubě CD. Běžný po-
sluchač Univerzity Palackého si tolik zážitků z jediného semestru stěží odnese. Studentům Dětské univerzity může jen tiše závidět. Žáky základních škol 
do 12 let přivítala olomoucká univerzita v loňském roce již pošesté. „Dětská univerzita má obrovský potenciál a je výzvou pro děti i pro přednášející,“ 
tvrdí koordinátorka Iveta Elišková. (vim) Foto: MARTIN vIšňA

Univerzita Palackého jako Oxford: Pro univerzitu bude rok 2013 rokem 
oslav. Připomíná si totiž 440 let od svého vzniku. Při té příležitosti chys-
tá více než stovku akcí, které mají upozornit na stáří školy a dlouholetou 

tradici Olomouce jako univerzitního města. Délkou své existence se UP 
může měřit se slavnými evropskými školami – třeba s Oxfordem. (mF, 

ČT 1, Právo, ČRo olomouc, Rádio impuls | 13. a 14. 2.) Za dalších 440 
let si možná budou Oxfordští říkat, jak je skvělé, že se tradicí mohou rovnat 
s Olomoucí.  Studenti Lékařské fakulty UP se originálním způsobem při-
pravují i na stinnější stránku své budoucí profese – totiž na možnost případ-
ných soudních sporů zdravotnických zařízení s pacienty. Studenti se zúčast-
ňují inscenovaných soudních sporů; vývoj případu bezprostředně komentují 
a analyzují právníci a další odborníci. (ČT 1, Zdravotnické noviny, mF Dnes, 

rozhlas.cz, Právo | 6., 8. a 11. 2.) Chybí podobné kurzy pro pacienty, 
aby budoucí soudní tahanice dostaly pořádné „grády“. Rozhod-

nutí Benedikta XVI. rezignovat na Svatý stolec považuje Franti-
šek X. Halas, bývalý velvyslanec ve Vatikánu, dnes profesor cír-

kevních dějin na olomoucké teologické fakultě, za nesmírně 
odvážné a moudré. Cení si především umění odejít, a přitom 
nebýt stínem svému nástupci. (ČT 24 | 11. 2.) Tesat do ka-
mene a umístit na Pražský hrad a další sídla (nejen) ústavních 

činitelů. „Senioři, klienti předváděcích akcí společnosti Beck, 
mi často píší, že jim bylo bráněno z akce odejít, byli tam zamykáni, 

že jsou často ponižováni, křičí na ně,“ uvedla Romana Mazalová 
z katedry psychologie UP. Komentovala tak milionovou pokutu, 
kterou společnost vydělávající na neblaze proslulých předváděcích 

akcích dostala za agresivní obchodní praktiky. (Prima Family | 7. 2.) To, jak 
se společnost chová k seniorům, indikuje její vyspělost. Dětská univerzita 
UP zahájila letní semestr. Imatrikulační slib složila v aule Přírodovědecké fa-
kulty UP stovka studentů ve věku od 8 do 12 let. Děti se budou potkávat kaž-
dou středu až do konce dubna, kdy se bude konat slavnostní promoce. (Lidové 
noviny, olomoucký deník, olomouckenovinky.cz | 5. a 11. 2.) Kéž dětská 
zvídavost a tvořivost nakazí opět co nejvíce akademiků! Pokud chtějí cizin-
ci ze zemí mimo EU pobývat delší dobu v naší zemi, musejí si vyřídit povolení 
k pobytu. To se každý rok týká i zhruba dvou stovek studentů a pedagogů při-
jíždějících na UP. Háček je v tom, že průkaz si musejí cizinci vyřizovat v okra-
jové a složitě dostupné části Přerova. Opakované pendlování mezi Olomoucí 
a Přerovem cizincům pobyt na Hané určitě nezpříjemňuje. (olomoucký deník 
| 7. 2.) škoda že úřad nesídlí na Bouzově. Nucený výlet by se tak aspoň dal 
vydávat za povinnou kulturně-historickou poznávačku. Mezinárodní festi-
val populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc zahájí 16. dubna už 
48. ročník. Během šesti dní se bude snažit prokázat nenahraditelnost a hravost 
matematiky. Prostřednictvím nového programového cyklu Pseudověda chce 
festival přispět k pevnějšímu stanovení hranice mezi seriózní vědou a mýtem. 
(Český rozhlas olomouc | 5. 2.) Jen aby se nakonec neukázalo, že největším 
mýtem je právě seriózní věda.  Olomoucká lékařská fakulta skončila třetí 
v žebříčku sestaveném Hospodářskými novinami. Lepší vzdělání v lékařských 
vědách dostanou pouze studenti 3. a 2. lékařské fakulty UK v Praze. Olomouc-
ká medicína za sebou nechala fakulty v Hradci Králové, Brně, Ostravě či Plzni. 
(Hospodářské noviny | 2. 2.) Zatím nevznikl žádný žebříček univerzitních 
časopisů. Ale vítěze bych si tipnul už teď… Díky, že jste ho dočetli až sem.

kreslená evaluace Dětské univerzity
Stejně jako se liší výuka Dětské uni-
verzity od té, kterou absolvují dospělí 
vysokoškoláci, je jiná i evaluace. Děti 
nevyplňují žádné dotazníky, ale ma-
lují obrázek nejoblíbenější přednáš-
ky. Na podzim nejčastěji malova-

ly chemické pokusy, ale ve více než 
stovce odevzdaných kreseb se do-
stalo na všechny přednášky. Lucii 
Zelovou například zaujala ta s Kon-
fuciovou akademií, a tak namalo-
vala čínský znak pro univerzitu. 

Kateřině Nepožitkové se zase líbila 
ukázka z baletu Moravského diva-
dla Tarzan, král džungle, která byla 
součástí přednášky o ostrovech. Lei-
la Hallal se sice náramně bavila při 
simulaci velkého třesku, více ji ale 

U n i v e r s i t a s  P a l a s c a k i a n a
Mediální obraz univerzity v odrazu zpětného zrcátka tiskového mluvčího Radka Palaščáka

Stane se

oslovilo srdce, o kterém vyprávěla 
Ivana Fellnerová. A zatímco mnozí 
chlapci na obrázcích vzpomínali, jak 
řádili na vozíčcích, Anna Sedláčková 
si nejvíce užila možnost procházky 
se slepeckou holí. (vim)

 pondělí 18. února (20:00)
ozvěny Festivalu íránských filmů 
potrvají čtyři dny. Program na www.
pastichefilmz.org. Umělecké centrum 
UP, Filmový sál, 3. patro. 

 středa 20. února (15:30)
Setkání (dějin umění s vědou a umě-
ním). Pavel Taussig: „Proboden pa-
prskem obláček bílý“ Film a výtvar-
né umění – přednáška. Auditorium 
maximum UC UP. 

 středa 20. února (16:00)
universitas olomucensis – slav-
nostní otevření expozice uP ve Vlas-
tivědném muzeu v Olomouci. Pro ve-
řejnost zpřístupněna od 21. února.

 středa 20. února (17:30)
Veřejná beseda Právo a politika v Čes-
ké republice s předsedou Ústavního 
soudu ČR Pavlem Rychetským, vrch-
ním státním zástupcem Ivo Ištvanem, 
politologem Tomášem Lebedou a re-
daktorem Lidových novin Tomášem 
Němečkem v aule FF UP. 

 čtvrtek 21. února (8:00–11:15)
Jan Hebnar, podnikatel a bývalý di-
plomat, prosloví přednášku Řízení 
znalostí v interkulturním prostře-
dí se zaměřením na Čínu aneb Jak 
podnikat v Číně. Velká učebna, Kříž-
kovského 10. 

 neděle 24. února (10:00–18:00)
Poslední možnost vidět v Muzeu umě-
ní dvoumetrové Tizianovo plátno 
Apollón a marsyas, které je považo-
váno za jedno z nejpozoruhodnějších 
děl minulosti. Poté bude v prestižním 
muzeu Scuderie del Quirinale v Římě.

 pondělí 25. února (20:30)
Load – up, Audiovizuální zvětše-
nina: večer věnovaný fenoménu You-
Tube. Lukáš Masner představí klipy 
francouzského režiséra Michela Gon-
dryho. Filmový sál, 3. patro UC UP. 

 úterý 26. února (15:30)
Dokument a beseda Dalajlama – síla 
pravdy. Vyprávění o životě Tibeťanů 
v exilu s Tibeťanem Jigme Tenzin. 
Teo retické ústavy LF UP, Velká po-
sluchárna, Hněvotínská 3. 

 středa 27. února (15:00)
Setkání (dějin umění s vědou a umě-
ním). Celoroční cyklus přednášek na 
katedře dějin umění. Pořádá Kated-
ra dějin umění v Auditoriu maximu 
UC UP. 

 středa 27. února (19:00)
Tibet zpívá. Premiéra dokumentu 
v rámci Festivalu pro Tibet. Kaple 
Božího Těla UC UP. (lsk)


