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Wifi na kolejích zůstává snem, na fakultách jede (skoro) bez problémů
Pavel Konečný

Zatímco síť Eduroam nabídne
olomouckým akademikům a studentům spolehlivé bezdrátové
připojení v univerzitních budovách po celé Evropě i v USA, na
olomouckých kolejích wifi nefunguje. Přesněji fungovat nesmí. Připojení routeru je dokonce
trestáno odstřihnutím od pevného internetu.
„Wifi na koleji nemáme, ale chtěli bychom. Devadesát pět procent
lidí by to uvítalo,“ prohlásil student práv Vojtěch Krsek. K zásuvce v pokoji si pořídili přepínač
(switch), aby mohli čtyřmi kabely
pak připojit každý svůj notebook.
Wifi v pokoji by ocenila i Adéla Fa-

biánová z přírodovědy. „Signál je
jen ve foyeru, na pokoji máme kabel a ten zrovna ještě nejde. Určitě bych chtěla wifi, protože mám
notebook a tablet,“ vysvětlila studentka.

Wifi by prodražila cenu
kolejí
Jedním z důvodů, proč není wifi na
kolejích, je obava z neoprávněného šíření signálu. „Využíváme síť
Cesnet, která je určena pouze pro
akademiky, zaměstnance a studenty
univerzity. Její výhodou je rychlost.
Podmínkou užití je ale zákaz šíření
konektivity dále, což se v případě wifi
dělo. Řešením by byla síť Eduroam,
která je zabezpečená, ale zavedení by
bylo drahé,“ vysvětlil správce Kolejnetu Maroš Gemzický.

„Koleje jsou zasíťované a do
každého pokoje vede kabel. Pořízení wifi by bylo dublováním a muselo by se promítnout do kolejného,“
řekl prorektor Vít Voženílek. Situaci přirovnal ke dvěma garážím pro
jedno auto.

zí i sekundární problém, omezují využívání sítě pro ostatní, což je porušení
směrnice rektora,“ uvedl Gemzický.
Postihem je podle kolejního řádu dočasné odpojení pokoje od internetu.
„Podle pravidel jeden měsíc. Pokud
je ale rychle sjednána náprava, snižujeme délku zablokování na jeden dva
týdny,“ upřesnil Gemzický.

Eduroam: podle objednávky

Nejvíce pokusů nainstalovat si
v pokoji vlastní router, který by vysílal wifi signál, je na počátku semestru, kdy se studenti na kolejích
zabydlují. Gemzický vyblokoval od
začátku semestru přibližně stovku
nelegálních routerů. „S nimi přichá-

Síť Eduroam je k dispozici na všech
fakultách, ale i v knihovně a dalších zařízeních. „Ve škole je wifi
na heslo, jede to dobře, nastavíte
si to a můžete se kdekoliv připojit,
i v knihovně. Je to bez problému,“
potvrdil student pedagogické fakulty Vítězslav Dostál.
Ve špičce se na olomouckou
Eduroam výjimečně přihlásí až ti-

Noví děkani
Akademické senáty fakulty
tělesné kultury a pedagogické fakulty zvolily 31. října děkany pro období 2014–2018.
Stali se jimi Zbyněk Svozil
(na snímku vpravo) a Čestmír Serafín. Zvolené kandidáty musí do funkce děkana
oficiálně jmenovat rektor.
Oba senáty „neměly na vybranou“, na každé fakultě se
o děkanský post ucházel jen
jeden kandidát.
(caf)

Koláž: Žurnál UP

O výškách
Poslední dobou mívám pocit, že se až příliš přikládá váha tomu, co nebo kdo je výš.
A především pak v případech, kdy je to či
ono výše a vyšší než lidé níže položení. Hospody rozdělují debaty o tom, kdo je výš na
kandidátkách, náměstí jsou plná rozporů
nad výškou prominentní vížky, jíž zovou
světácky „towerem“, a univerzitní kuloáry
si, hlasitěji než obvykle, šeptají, kdo se zabydlí s novým vedením v nejvyšších patrech
rektorátu. Při tom všem překřikování jsem
si bezděky vzpomněl na výšku jinou. Na nekonečnou velikost vánočního stromku, pod
nímž jsem kdysi v rohu obýváku s nevysvětlitelnou pokorou seděl. Něco tak obyčejného se v tu chvíli stávalo symbolem něčeho
velkého. Čímsi, co spojuje beze
slov. Možná by tak ani
univerzitě v roce jejího
požehnaného výročí neuškodilo semknout se kolem vlastního vánočního
stromu. Už jen proto,
že pod ním jsme si
všichni rovni.

síc lidí. Standard je kolem šesti set.
Podle Voženílka jde o „dobré“ číslo
využitelnosti. „A je příjemné i pro
síť, která takovou kapacitu hravě
zvládá,“ řekl. Teoreticky slouží 25 tisíci lidem.
Signál Eduroam je rovnoměrně rozprostřený po celé univerzitě. „Osvícení prostor nebo budov
wifi signálem se dělá podle konkrétních požadavků fakult. Záleží
tedy i na děkanech,“ vysvětlil ředitele univerzitního Centra výpočetní techniky František Zedník.
Je-li potřeba někde signál zavést či
zesílit – dokoupí se rádiové access
pointy, tedy „krabičky“ vysílající
wifi signál. Zhruba jednu na 25 potenciálních uživatelů. S cenou kolem deseti tisíc korun.
Pokračování na straně 3

12 lidí odmítlo být děkanem
přírodovědy
Celkem 18 návrhů na obsazení děkanského postu obdržela volební komise na přírodovědecké fakultě. Podle informací jejího předsedy Marka
Jukla s kandidaturou zatím souhlasili současní proděkani Irena Smolová
a Ivo Frébort.
„Dvanáct navržených kandidaturu odmítlo, u čtyř čekáme na vyjádření,“ uvedl Jukl. Čtyři případní kandidáti mají čas na své rozhodnutí do
20. listopadu, kdy komise zveřejní konečný seznam kandidátů na děkana.
Akademické obci se kandidáti
představí 27. listopadu v aule přírodovědecké fakulty. Současný děkan
Juraj Ševčík končí druhé funkční období a již nemůže kandidovat. Volby
se uskuteční 4. prosince.
(mav)

Olomoucký objev může dříve odhalit Parkinsonovu chorobu
K časnější diagnostice některých
onemocnění i lepšímu pochopení fungování mozku může přispět objev vědců z Regionálního
centra pokročilých technologií
a materiálů (RCPTM). Přišli na
nový způsob detekce dopaminu
v mozku.
Tento důležitý neuropřenašeč dokážou olomoučtí vědci odhalit oproti dosavadním metodám rychleji
a v mnohem menších koncentracích.
Velkou měrou jim v tom pomáhají nanočástice kovů. Metoda, na níž
pracovali zhruba dva roky, je již dokončená a v současné době je v recenzním řízení v prestižním americkém časopise Analytical Chemistry.
Dopamin je jednou z nejdůležitějších látek, které zprostředkovávají
komunikaci mezi buňkami v mozku. Tu mohou odborníci sledovat

elektrofyziologicky, nebo právě chemickou cestou, kdy se v mozku zjišťují koncentrace neuropřenašečů, tedy
i dopaminu.
„Problém dopaminu spočívá
v tom, že jeho koncentrace je velice
nízká. Je složité odebrat dostatečné
množství vzorku pro analýzu, aby
mozek zůstal neporušený. Zatím se
detekce provádí technikami, jejichž
citlivost není dostatečná. My jsme si
dali za cíl ji zvýšit,“ řekl vedoucí výzkumu Václav Ranc.

Na pomoc přišly nanočástice
Jelikož se RCPTM dlouhodobě zabývá výzkumem nanočástic a jejich
využitím v praxi, vědci k nim obrátili
pozornost i v tomto případě. Sáhli po
technice povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie, která umožňuje díky nanočásticím zlata či stříbra,

prokázat velice nízké koncentrace
látek. Nevýhodou techniky ale je, že
látky neumí selektovat.
„Na malinké kuličky kovu o velikosti nanometrů se ve vzorku mohou
zachytit stovky látek. My jsme ale potřebovali, aby tak učinil jen dopamin.
Proto jsme vymysleli selektor, což je
v našem případě molekula s komplexem železa, který dopamin ze vzorku
vychytává. Zjednodušeně to funguje
jako zámek a klíč. Nanočástice je ten
zámek, klíčem je dopamin a pouze ti
dva do sebe zapadají,“ popsal jednu
z fází bádání Ranc.

je stříbrem a teprve na něj dali selektor. „Kromě selektoru jsme vymysleli
i systém sběru vzorku z materiálu.
Pokračování na straně 2

Nový způsob sběru vzorku
Tím ale výčet problémů nekončil. Vědci potřebovali miniaturní kuličku kovu
s navázaným dopaminem dostat do
přístroje, který vše prozkoumá. Vzali
proto magnetické nanočástice, obalili

Václav Ranc v laboratoři. Dopamin mu pomáhají vystopovat
nanočástice vzácných kovů.
Foto: Martina Šaradínová

Soptilo to skoro
všude
Česko v prehistorii

Souboj s pamětí
Rozhovor s Františkem
Koukolíkem

Za polovinu
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Výbušná historie Čech a Moravy: soptilo to skoro všude
Velena Mazochová

Při pohledu na poklidnou krajinu
Čech a Moravy si dnes lze jen stěží představit, že ji někdy zalévala
žhavá láva a bombardovaly sopečné pumy. Přesto je její pradávná
historie zahalena mračny ohnivého popela. Důkazy o sopečné činnosti nacházejí geologové dodnes
v četných lokalitách brněnského
masivu, Českého středohoří, Doupovských hor, Nízkého Jeseníku či
Drahanské vrchoviny.
„Jakkoli se to nezdá, byly tady sopky
skoro všude. Máme doložené sopečné horniny z těch nejstarších geologických období až po pleistocén, tedy
čtvrtohory,“ uvedl Tomáš Lehotský
z olomoucké katedry geologie. Jak
upřesnil, historie českých a moravských sopek začala v době před zhruba 700 miliony lety. „Stopy po těch
nejstarších nacházíme na Moravě
v oblasti brněnského masivu. Nejmladší sopky se vyskytovaly v Níz-

kém Jeseníku před necelými dvěma
miliony až osmi sty tisíci let,“ doplnil
Lehotský.

Vroucí magma pod mořem
i v krajině
První doložené sopky chrlily lávu do
dna pradávných moří, která pokrývala tehdejší území Čech a Moravy
v přestávkách od prvohor až po třetihory. Horké magma reagovalo s vodou, a vznikaly tak polštáře láv, vrstvených přes sebe. V průřezech jsou
devonské polštářové lávy viditelné
třeba u Ladína na Drahanské vrchovině nebo v Ondrášově u Moravského
Berouna.
Klasické sopky se pak po ústupu
mořské vody objevují na rozhraní třetihor a čtvrtohor. „Hovoříme o pliopleistocénním vulkanismu. Jedná se
o klasické stratovulkány, kdy se střídaly explozivní, tedy výbušné, a efuzivní, výlevné fáze sopečné činnosti.
Při sopečných explozích tehdy vznikaly sopečné vyvrženiny neboli pyroklastika, mezi něž geologové řadí
sopečný popel, prach, sopečné bomby a sopečné bloky, které se z kráterů
dostávaly na povrch,“ vysvětluje Lehotský. Vulkanická centra jsou patrná zejména v centrální části Nízkého
Jeseníku.

Po stopách hornin

Tomáš Lehotský a sbírka hornin
katedry geologie.
Foto: Velena Mazochová

celé postaveny právě z razovských
tufitů,“ popisuje Lehotský. Výstava,
která potrvá do 24. listopadu, je obohacena i o vzorky pocházející z českých a světových lokalit a její součástí je také unikátní kolekce pravěkých
nástrojů vyrobených ze sopečných
hornin.

Důkazem dávné sopečné činnosti jsou nejrůznější druhy hornin,
které geologové v české a moravské krajině nacházejí. „Například
dnešní dominanty Brna tvoří velmi
staré vulkanické horniny, tak zvané

Bezpečné dozvuky

Národní přírodní památka Panská skála u Kamenického Šenova vznikla sloupcovou odlučností čediče při tuhnutí magmatu. Šestiboké sloupce, odkryté
těžbou, dosahují délky až 12 metrů.
Foto: Tomáš Lehotský

metabazalty, původně podmořské
čedičové výlevy, které později prošly
metamorfózou. Na těchto sopečných
vyvřelinách stojí dnes dominanty
města Brna – Špilberk i Petrov,“ popisuje Lehotský.
Pohled na pestrou vulkanickou
činnost Moravy a Slezska nabízí
v těchto dnech výstava instalovaná
v Muzeu Prostějovska v Prostějově,
na níž se Lehotský podílel jako spoluautor. Vedle ukázek vulkanických
hornin z Brna mají návštěvníci možnost prohlédnout si ukázky čedičů
i paleobazaltů z konicko-mladečského a šternbersko-hornobenešovského pruhu, ukázky dalších druhů
hornin, jakými jsou například andezity z Uherskobrodska, těšínity
z Beskyd, sopečné bomby z Nízkého Jeseníku nebo i tamní specialita
razovské tufity.

„Na Jesenicku soptily ve čtvrtohorách Malý a Velký Roudný a jejich láva stékala do někdejšího údolí Moravice, kterou přehradila. Ve
vzniklém jezeru se pyroklastika usazovala po vrstvách spolu s namíchanými říčními valouny. Razovské tufity se pak ve středověku a novověku
často těžily a využívaly ve stavebnictví. Například arkády na nádvoří barokního bruntálského zámku jsou

Vulkanické horniny (zleva): druhohorní těšínit z Beskyd, fonolit neboli znělec –
výrazný prvek Českého středohoří, čedič z Nízkého Jeseníku a česká specialita
melafyr – čedič s pecičkami křemitých hmot. Foto: Velena Mazochová

Olomoucká genobanka opatruje i unikátní kolekci česneku
jsme nahradili práci asi dvaceti zaměstnanců,“ doplnil Dušek.

Martina Šaradínová

Genetický materiál zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin z tuzemska i střední
Evropy opatruje ve svém genofondu Výzkumný ústav rostlinné
výroby, který je součástí Centra
regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Celkem uchovává přes 11 200 položek
rostlin. Světově unikátní je například kolekce dlouhodenního vegetativně množeného česneku
s 648 položkami.
„Máme asi deset tisíc položek zelenin, zbytek jsou aromatické, kořeninové a léčivé rostliny. Jedná se
o rostliny, které rostou nebo jsou
pěstovatelné v podmínkách střední
Evropy. Současně zabezpečujeme
přednostně odrůdy, které vznikly
na území České republiky. Původní
české materiály ale v kolekci tvoří
menšinu,“ řekl vedoucí pracoviště
Karel Dušek.
Odborníci se o genetický materiál nejen starají, ale mohou ho
bezplatně poskytovat vysokým
školám, vědeckým pracovištím
či šlechtitelům. Část genetického
materiálu putuje do partnerských
genobank a další tvoří jakousi „železnou zásobu“ pro případ nepředvídatelných událostí.
Péče o genetické zdroje je součástí Národního programu konzervace a využívání genetických
zdrojů rostlin a mikroorganismů
významných pro výživu a zemědělství. Cílem je zachovat rozmanitost
planých i kulturních rostlin.
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Unikátní česnek i konopí

Karel Dušek.

Semena posílají i nadšenci
Nové přírůstky starých krajových
odrůd, kulturních i planých rostlin
získávají odborníci sběry v tuzemsku, při mezinárodních expedicích
nebo výměnou z jiných genobank
či botanických zahrad. Materiál si
do genobanky ukládají také šlechtitelské firmy, ale různé zajímavosti
často předávané a uchovávané z generace na generaci zasílají i drobní
pěstitelé. Pak přichází na řadu mravenčí práce odborníků.
„Získaný semenný materiál přesejeme. V průběhu vegetace se rostliny
popisují a hodnotí. Tyto informace
se evidují a jsou veřejně přístupné.
Šlechtitelům tím šetříme práci. Semena z vypěstovaných rostlin jsou
po sklizni a jejich vyčištění a dosušení
uložena do standardních podmínek,
což je minus osmnáct stupňů Celsia“
doplnil Dušek.

Foto: Martina Šaradínová

Samosprašné rostliny se pěstují volně bez prostorové izolace. Pro
udržení diverzity vzorku je potřeba
uložit do čtyř kolekcí minimálně čtyři
tisíce semen. Cizosprašné rostliny se
naopak musí pěstovat v technických
izolátorech, tedy malých sklenících
se zajištěným opylovacím servisem.
Pro uložení do genetické banky je
u cizosprašných druhů nutné získat
minimálně 12 tisíc semen ve čtyřech
kolekcích.
Kvůli opylování cizosprašných
rostlin se odborníci navíc začali věnovat chovu včel. „Do každého izolátoru dáváme úlek s dvěstěgramovým oddělkem včel s feromonovou
matkou. Tyto včely zabezpečují opylování, a tím nedochází k nežádoucímu opylení pěstovaných genetických
zdrojů cizím pylem z příbuzných
rostlin z vnějšího prostředí. Dříve se
opylování rostlin dělalo ručně, využitím oddělků včel při množení osiva

Ačkoli jsou sopky pro současnost
uzavřenou kapitolou, je podle Lehotského zajímavé, že nás vlastně pořád
ovlivňují. „Vulkány už tady nemáme,
ale pořád jsou užitečné. Horniny se
stále těží a profitujeme i z existence
minerálních pramenů, které se sopečnou činností souvisejí,“ připomíná Lehotský. Jak dodává, na vulkanismus jsou vázány moravské lázně
i vývěry oblíbené Domašovské kyselky nebo Ondrášovky.
Návrat sopečné činnosti na českém či moravském území ale geologové vylučují. „V současnosti se
nám to nijak nejeví. Vulkanologové spláčou nad výdělkem, pro výzkum aktivních sopek budou muset jezdit jinam,“ dodal Lehotský
s úsměvem.

K raritám pracoviště patří kolekce
dlouhodenního vegetativně množeného česneku. Druhá kolekce krátkodenního vegetativně množeného
česneku se nachází při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. „Česnek se musí
každý rok vysadit a sklidit, sadbu nelze ukládat dlouhodobě. Snažíme se
o uchování genofondu pomocí metody kryokonzervace – zamrazení v dusíku. Ale ta je finančně náročná a nedaří
se také u všech genotypů česneku. Kolekce česneku představuje jednu z nejdražších a nejnáročnějších kolekcí na
našem pracovišti,“ vysvětlil Dušek.
Od loňského roku pracoviště nově
shromažďuje i materiál ke šlechtění
léčivého konopí určeného pro farmaceutické účely. „Naším cílem je
vytvořit kolekci s určitým obsahem
léčivých látek, která by měla tvořit
páteř pro výběr konopí pro léčbu konkrétních nemocí,“ řekl Dušek.
Zatímco olomoucká genobanka
se zaměřuje na zeleninu, aromatické, kořeninové a léčivé rostliny, jiné
genobanky shromažďují například
ovoce, obilí či teplomilné dřeviny.

Včely nahradí 20 zaměstnanců.
Foto: Martina Šaradínová

47 400 korun pro Šanci
Výtěžek z dražby vyučujících, vstupného i dobrovolnou sbírku z kasičky na půlení mediků dali dohromady studenti lékařské fakulty. Částka
47 400 korun byla určena pro nadaci
Šance, která podporuje onkologicky
nemocné děti. Poslouží k vymalování kardiologické ordinace na dětské
klinice. Jde o nátěr, který bude zahrnovat i obrázky na stropě, aby se
děti nenudily při vyšetření. (caf)

Olomoucký objev…
Dokončení ze strany 1

Do této chvíle byla většina prací založena na tom, že existovala nějaká částice a na ní magnetický selektor, ale
látka se už nedala detekovat. My jsme
zkombinovali magnetickou částici
s povrchově zesíleným Ramanovým
spektroskopem, takže jsme schopni
částici zjistit přímo,“ objasnil přínos
objevu Ranc.

Dopaminu přibývá s pocitem
radosti
Kdykoliv si člověk udělá radost, zvýší
se mu hladina dopaminu. Velkou roli
ale chemická látka hraje i v motorice,
koncentrací dopaminu se řídí neurony, které obstarávají pohyb svalů.
Pokud dojde k úbytku neuronů, které produkují dopamin, rozvíjí se Parkinsonova choroba.
„Symptomy nemoci se ale projeví
až v situaci, kdy odumře asi sedmdesát procent neuronů. Choroba by se
ale mohla odhalit dříve právě v případě, kdy se zjistí ubývání dopaminů.
K tomu by mohla přispět právě naše
metoda,“ je přesvědčen Ranc.
Cesta ke klinické praxi je ale ještě dlouhá. Nové metody se nejprve
zkouší na modelových vzorcích, poté
na buňkách a teprve následně na pacientech, u nichž testování může trvat i desítky let.
(srd)

Zprávy 

Třetí role univerzit u třetího mrakodrapu
Pavel Konečný

Starost o veřejný prostor, průnik za
zdi učeben a laboratoří je označován za třetí roli univerzit. Univerzita Palackého naposledy významně
pronikla do okolního světa na konci října při veřejném shromáždění
asi čtyř stovek lidí proti stavbě výškové budovy Šantovka Tower. Odpůrcům stavby vadí, že mrakodrap
naruší historické panoráma města.

dech výrazně předčil naše očekávání,“ sdělila Martina Potůčková ze
sdružení Za krásnou Olomouc. Tvrdí, že sdružení pořádající shromáždění, dělá něco, co má smysl, bez ohledu
na to, jak to dopadne.
„Snad ještě není jasné, že se to postaví a jakýkoliv protest, jakékoliv
vyjádření je na místě,“ objasnila svůj
motiv účasti na shromáždění doktorandka Monika Beková. Jako ostatní
věří, že mrakodrap u Mlýnského potoka nakonec nevyroste.
Naopak neměnný postoj za investorskou společnost SMC Development vyjádřil mluvčí Juraj Aláč.
„Projekt dál připravujeme. I díky
Galerii Šantovka se ukazuje, že naše
vizualizace odpovídají realitě. Nepředkládali jsme veřejnosti ani úřadům žádné manipulativní obrázky
a jsme přesvědčeni, že tato stavba do
Olomouce patří. Budovu pokládáme
za elegantní, vytvořenou z kvalitních
materiálů a nedojde k narušení panorama, ale o jeho doplnění,“ konstatoval Aláč. V případě shromáždění
mluvil o hysterii na základě záměrně mylných informací. „Do problematiky se nechali vmanipulovat lidé
z univerzity nebo odborná veřejnost,
pokládáme to za smutné,“ dodal.
Dvacetiposchoďový objekt se má
začít stavět příští rok.

„Není možné se odtrhnout od města,
univerzitu musí zajímat, co se děje.
Sídlí v historickém městě a poškození panoramatu, historické nádhery,
je i věcí univerzity,“ objasnil angažovanost profesor Rostislav Švácha
z katedry dějin umění. Silueta města
by podle něj měla být chráněna zákonem. „Staré město je důležité pro
identitu, podle toho poznáte, kde jste.
Mrakodrapy jsou nebezpečné, protože města zestejňují,“ prohlásil Švácha,
který byl i řečníkem shromáždění.
Budoucí rektor Jaroslav Miller
uvedl, že v případě mrakodrapu není
up-to-date. „Proto nemohu říci kvalifikovaně silný názor na věc a vymýšlet si něco na základě pocitů bez
detailnější znalosti věci nechci. Nicméně studenti i akademici mají svaté
právo vyjádřit se k záležitosti, která

se bytostně týká veřejného prostoru
a veřejných záležitostí,“ uvedl Miller.
K rezolutnímu vystoupení proti Šantovka Tower vyzval děkan filozofické fakulty Jiří Lach. I osobní
účastí. Hesla, transparenty, projevy – studenti a akademici či absolventi v jednom šiku s „ostatními“
Olomoučany. Tak to vypadalo při
pochodu od svatováclavského dómu
k radnici. Cílem shromáždění bylo
upozornit veřejnost, informovat a vy-

 Krátce

Největší koncentrace národů na metru čtverečním

Tomoszek v čele evropských
právních kliniků

Nina Francelová
Michal Sláma

Vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání olomoucké právnické fakulty Maxim Tomoszek se stal
historicky prvním předsedou European Network for Clinical Legal
Education. Sdružení bylo založeno
letos v říjnu s cílem přispět k modernizaci a zvýšení kvality výuky
práva v zemích Evropy. Tomoszka
zvolil ve Varšavě devítičlenný výbor. Členy sdružení jsou právnické
fakulty z 20 zemí.
(mav)

Přírodovědci našli na Borneu
novou rostlinu
Zcela nový druh rostliny našli letos
odborníci z přírodovědecké fakulty
během výzkumu v deštných lesích
Bornea. Drobná rostlinka dostala
jméno Thismia hexagona. Je zajímavá nejen svým šestiúhelníkovým vrcholem květu, ale i způsobem života.
Nález má na svědomí student
doktorského studia katedry botaniky Michal Sochor. Přiznává, že
mu pomohla náhoda. „Uklouzl jsem
a upadl. Jak jsem ležel na zemi, všiml jsem si zvláštního organismu.
V první chvíli jsem vlastně ani nevěděl, jestli je to kytka nebo živočich,“
popsal Sochor.
Popis rostliny nedávno otiskl
mezinárodní vědecký časopis Phytotaxa.
(srd)

Úspěšný čínský měsíc
Koncertem čínské zpěvačky Feng-yűn Song a pražského Tria PUO ve
složení Jaroslav Kořán, Marek Novotný a Petr Tichý skončil 6. listopadu festival Měsíc čínské kultury. Podle ředitelky Konfuciovy akademie
Lucie Láníkové byl výjimečný různorodým programem a zvýšenou
účastí oproti loňskému roku. (caf)

Šantovka Tower. Dvacet pater s 80 byty. Náklady 400 milionů korun.
	Vizualizace: SMC Development

Je chladný úterní večer, když vcházíme do kavárny Café 87, ruch a vřava
zesiluje každým schodem. Slyšíme
angličtinu, francouzštinu, ale i jazyky, které neumíme identifikovat.
Kavárna je nabitá k prasknutí, každý
stoleček označený vlajkou příslušného národa. Poznáváme USA, Maďarsko, Indii, ale některé vlajky nám nic
neříkají. Jsme na večírku mezinárodní studentské organizace AIESEC.
„Chtěli jsme, aby se zahraniční
studenti potkali s českými,“ vysvětlila
za pořadatele Zuzana Jurašíková. Zahraniční studenti žijí ve svých komunitách a se svým okolím příliš nekomunikují. Setkání má prolomit vztah
mezi Čechy a studenty z jiných zemí.
„Jak lépe poznat českou kulturu než
bavit se s Čechy,“ dodává Zuzana.
Přisedneme si ke skupince, která
se vytvořila kolem Bulharů. V tu chvíli mi čtyři lidé podávají ruku a každý
říká, jak se jmenuje a odkud je. Podle
zpytavých pohledů je jasné, že totéž
čekají od nás. Překvapivě nenastává
trapné ticho ani rozpačité úsměvy,
mluvíme spolu, jako bychom se znali
roky. Někdy slovní zásoba sice zadrh-

zvat ji k podpoře iniciativy, jejímž cílem je zamezit stavbě výškové budovy
v Šantově ulici a nepřipustit poškození městské památkové rezervace. Poslední kapkou byl souhlas městských
památkářů se stavbou.
„Šlo nám také o posílení naší pozice v probíhajících jednáních s městskými zastupiteli. Rovněž jsme si
mohli všichni zběžně otestovat poptávku po přímé demokracii v naší
společnosti, výsledek ve všech ohle-

ne, ale pomocí mimiky si dokážeme
dokonale porozumět. Místy jsou dokonce zvědavější než my. Výbuchy
smíchu otřásají místností. Lidé při
stolech se rychle promíchají, každý
by chtěl nejraději vyzpovídat všechny a poctivě připravené prezentace
zahraničních studentů ustupují do
pozadí, nahradí je volná debata. Na
Street View si navzájem ukazujeme,
kde bydlíme, a vyprávíme si příhody.
Zaposloucháme se do hovorů kolem:
„… přesně jako můj! Dokonce jsem
s ním chodila na cvičiště, ale pořád
utíká. Nevím, co s ním mám dělat,“
stěžuje si dívka za námi. „Ve čtvrtek
ne, to mám do osmi, ale v pátek bychom mohli, zůstal bych v Olomouci.
A v sobotu má být nějaký koncert…“

plánují se vedle společné zážitky ve
velkém.
Organizátoři z AIESEC září jako
sluníčka. Povedlo se. Skvělý zážitek. Pro české studenty byl sraz výborným jazykovým cvičením. Ale
v nejlepším se má přestat. To si řekli i majitelé kavárny, když se setkání protáhlo až za zavírací dobu. Po
pětiminutovém loučení máme vyměněné kontakty a naplánovanou
společnou budoucnost.
Do konce roku by se měla uskutečnit ještě další dvě setkání. Kdo si
chce přátelsky popovídat a dozvědět
se něco o cizích kulturách, neměl by
si je nechat ujít. Z angličtiny se tady
neznámkuje.
Autoři jsou studenty žurnalistiky

 Anketa
Vadil by vám třetí
mrakodrap v Olomouci?
Jana Gargašová
2. ročník FF

Ne že bych to přímo
chtěla, ale osobně mi
to nevadí, vždyť je to
modernizace.
Patrik Rulíšek
4. ročník LF

Já jsem pro, mně
se líbí. Jsem rodilý
Olomoučan. Možná
kdyby byl trochu dál
od centra, bylo by to lepší, ale když se
člověk podívá třeba z pohledu třeba
od Dubu nad Moravou, tak to bude
nasměrované tak, aby to nějak extra
nebránilo historickým památkám.
Otázka je, jestli zrovna toto je potřeba, jestli není momentálně potřeba dělat něco jiného než stavět mrakodrap. Ale když už ty peníze jsou
a chtějí je do toho hodit, tak proč ne.
Sára Bálková
2. ročník FF

Šantovka Tower se
mi ve městě nelíbí,
připadá mi, že už je
tady těch vysokých budov hodně.
A podle těch návrhů mě ani nijak nevzala architektura té budovy, nezapadá do tohoto města.
Vladimír Polách
odborný asistent FF

Jsem proti mrakodrapu, protože ho
není potřeba – to je
hlavní primární důvod. Kromě toho
sem nepatří. Když se podíváte na inzeráty, které nabízejí volné kapacity
na ubytování a kanceláře, zjistíte, že
půlka města je prázdná, takže další investiční developerský projekt
tohoto typu Olomouc nepotřebuje.
Nemám nic proti moderním výškovým budovám, ale musejí odrážet
potřebu.

Večírek mezinárodní studentské organizace AIESEC.
Foto: Surendran Periasamy a Zuzana Jurašíková

Wifi na kolejích zůstává snem, na fakultách jede (skoro) bez problémů Vadí, nevadí
Dokončení ze strany 1

Pokud je někde problém se signálem, znamená to buď málo krabiček,
nebo tlusté zdi. „Komplikace bývají hlavně v historických budovách,
tedy na filozofické nebo teologické
fakultě,“ vysvětlil Zedník. Nejlépe to ilustrovala Jana Koudelková
v zasedací síni Vydavatelství UP ve
Zbrojnici. „Na této židli signál ještě je. Na vedlejší už ne,“ ukazovala.
Děkan filozofické fakulty Jiří Lach
uvedl, že chystaná rekonstrukce

fakulty přinese i modernizaci wifi.
„Drátové i bezdrátové sítě by pak
měly fungovat lépe,“ prohlásil Lach.
Naopak skvěle jsou na tom nové
budovy, které pokrývá dostatečně
silný signál, patří mezi ně přírodovědecká fakulta na Envelopě, nové Teoretické ústavy či nová centra v Holici. Kompletně nově a silně pokrývá
signál také obě budovy fakulty tělesné kultury.
Na Kolejnetu je kabelem připojeno přes čtyři tisíce studentů. Náklady

na osvícení stejně rychlým signálem
wifi na všech kolejích se pohybují v řádech milionů, přesnou částku si ale nikdo netroufá odhadnout.
„Navíc jde o požadavek, který možná sám vyšumí. Studenti mají často
vlastní dobré smlouvy s operátory,“
poznamenal Voženílek. Něco jiného
jsou podle něj foyery, kuchyňky a jiné
společné prostory. „Problémem se
zabýváme, ale je to otázka priorit.
Wifi budeme zavádět, ale postupně
a ne všude,“ prohlásil prorektor.

Přesného počtu lidí, komu Šantovka
Tower (nebo jiný nový mrakodrap)
v Olomouci vadí, se asi nikdy nikdo
nedopočítá. Navíc se názory mohou
časem měnit. V anketě na Žurnálu
Online hlasovalo 345 lidí a 194 jich
řeklo: vadí. Rovná stovka přiznala
kliknutím pravý opak. Buď jak buď,
počet hlasujících ukázal, že téma je
živé. A jistě bude mít svůj vývoj.
Nyní se můžete na univerzitním
zpravodajském portálu podělit o názor na povinnou tělesnou výchovu.
(mav, caf)
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 Publicistika

„Rád bych věděl, jak se to udělá, že si pamatujeme“

Platón kdysi tvrdil, že rozum, cit
a vůle musí být vyrovnané, a pak
je člověk tou správnou osobností.
Souhlasil byste s tím?
Pravděpodobně měl na mysli ideální
stav – ten neexistuje. Příroda má
ráda rozmanitost, čili jsou-li tyto tři
dimenze v nějakých mezích rozkývané, pak je vše v pořádku, lidé jsou
rozmanití. Ale pokud jsou rozkývané
moc, je to v nepořádku.
Jak moc je to citově rozkývané ve
vztahu k deprivantům?
Jestliže chápeme deprivanta jako částečného psychopata, tak nás podobně
jako plně vyvinutí psychopati provázejí celé dějiny. Platila-li by současná
představa o psychopatech – což nemusí být ani nemoc, ani porucha, ale
způsob života – pak tito lidé doprovázejí lidský druh v prevalenci jednoho
procenta celé dějiny. Je to určitý druh
vyvažované rovnováhy.
Do jaké míry ovlivňují výskyt deprivantů vnější okolnosti?
Jako všechno lidské má i tento jev niterné a zevní důvody. Za něco odpovídají geny. Pojem deprivant vznikl

Co všechno na IQ v lidském životě
nezávisí?
Podle mého názoru máloco. Ale abychom si rozuměli: inteligence je biologická a sociálně kódovaná vlastnost
a inteligenční kvocient je její měřítko.
A na tom, jakou máte inteligenci, záleží, jak řešíte problémy. Vysoká inteligence vůbec nemusí znamenat, že je
člověk dobrý, nemusí znamenat, že je
špatný, ale řeší problémy inteligentně. Na rozdíl od střední, průměrné
nebo nízké inteligence.
To znamená bez emocí?
Vůbec ne. Vysoká inteligence vůbec
nemusí znamenat, že jsou ti lidé neemoční. To je abstrakce filozofů nebo

MUDr. František Koukolík,
DrSc., FCMA (*1941)
Neuropatolog a publicista. Zavedl
pojem deprivant, což je označení
člověka, který nedosáhl lidské normality zvláště v citové oblasti.
Po maturitě nesměl na vysokou
školu, tak pracoval v loděnicích
jako pomocný dělník. „Ve dvě jsme
to zabalili a já šel do knihovny.“

schizoidních matematiků. Když takový pořádný matematik bývá krásně schizoidní nebo autistický, je úplně chladný a nechápe, ale zato řeší
krásná matematická abstrakta. Zdaleka ne všichni matematici jsou tací.
Jak je to se skupinovou hloupostí,
rozumíte si tímto pojmem s odborníky v humanitních vědách?
Pojem skupinová hloupost je pojem
sociálního psychologa Irvinga Janise.
Ten jej vytvořil na základě zkušenosti
s chováním Kennedyho skupiny při
útoku na Zátoku sviní. Viděl, že se ta
skupinka chová podle pravidel, která
formuloval jako skupinové myšlení –
groupthink. Ale ona je to skupinová
hloupost. Kdyby neexistovala, dejme
tomu v partaji nebo v církvi, tak by
společnost nemohla vypadat tak příšerně, jak vypadá. Skupinovou hloupostí je stahovat materiální statky

Dobrovolníkem na nepálském venkově
Svět očima zkušeností studentů
katedry rozvojových studií.

Před čtyřmi lety jsem se vydala na svoji první velkou cestu mimo Evropu.
S podporou Vavrouškova stipendia
jsem odcestovala do Nepálu, kde jsem
tři měsíce učila na vesnických školách
a zkoumala fungování projektu podpory nepálských dětí na dálku.
Cesta z hlavního města Káthmandú do vsi Kundari v odlehlé oblasti
v horách středního Pahádu trvala celý
den. Autobus se škrábal kluzkými bahnitými serpentinami, jeho kola prokluzovala a často se ocitala proklatě blízko okraji strmého srázu. Několikrát
jsme museli autobus opustit a tlačit,
abychom se pohnuli z místa. K večeru
jsme konečně dorazili do Kundari. Čekalo mě milé přivítání květinami a děti
okamžitě začaly zkoumat, co za cizinku
to k nim přijelo.
Ubytovali mě v rodině Aasha Ramy,
ředitele tamní školy, v typickém vesnickém domě s hliněnými zdmi, hrubě
otesanými dřevěnými trámy, bambusovým stropem a plechovou střechou.
Aasha Ramova rodina chovala pár buvolů, čtyři kozy, několik slepic a dva zablešené psy, kteří s námi spali v ložnici, takže jsme měli blechy i my. Já jsem
spala v ložnici s nejmenšími dětmi, vedlejší ložnici obývali rodiče a velcí kluci
spali venku na terase.
Hned druhý den po příjezdu mě čekala překvapivá novina. Učitel angličtiny bude čtyři dny chybět, takže začínám místo něj učit angličtinu na plný
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úvazek. Bránila jsem se, že nemám
tušení, co ty děti umí a co s nimi můžu
probírat. Na to mi řekli: „To nevadí,
použij své západní metody a ukaž, co
umíš.“ Cestou do třídy jsem se snažila
rychle něco vymyslet. První den jsem
takto odučila celkem pět tříd a bez přestávky. V nepálských státních školách
totiž žádné přestávky během vyučování nejsou. Později jsem naštěstí měla
na starosti jen tři třídy, takže konečně
zbýval čas věnovat se výzkumu. Snažila
jsem se pro hodiny angličtiny vymýšlet zajímavá témata využitelná i v praktickém životě. Probírali jsme například
lidské tělo, pobyt v nemocnici, něco ze
zeměpisu nebo dopravu.
Během pobytu v Kundari se ve vedlejší vesnici Dhiurali odehrával hin
duistický svátek žen, který trval tři
dny. První den byly hody, druhý den se
ženy postily a celý den tancovaly a třetí
den prováděly v řece očistné koupele.
Já jsem se spolu s mými buddhistickými kamarádkami účastnila pouze
druhého dne a dodnes na ten zážitek
vzpomínám. Z celého okolí se sešla
spousta žen různého věku, oblékly si
nejlepší šaty a šperky a celý den protančily a prozpívaly. I já jsem dostala

sárí, tiku na čelo, barevnou tečku, která nejen zdobí, ale hlavně ochraňuje,
a nějaký ten šperk na ruku. Bohužel se
mi nepodařilo zamaskovat evropský
původ a nechtěně jsem se stala středem pozornosti. Za hlasitého skandování místních jsem pak musela tančit
na všech hlavních scénách. Ještě po
cestě domů mě zastavovali rozveselení zvědavci a nutili mě tančit.
Velkým zážitkem pro mě byla kuchyně. Tradičním pokrmem je dal
bhat. Obsahuje rýži, neboli bhat, čočku s chilli, neboli dal, a tarkari, což je
dušené listoví dýní s nedozrálými malinkými rajčátky a chilli papričkami,
občas i s kousky masa nebo vnitřnostmi. Dal bhat jako hlavní pokrm jedí
Nepálci dvakrát denně, ráno a večer.
Mezi tím si dají jen něco menšího na
svačinu. Nejprve jsem se obávala, že
se mi dal bhat rychle přejí, nicméně po
návratu z Nepálu jsem nakonec měla
problém zvyknout si, že tento tradiční pokrm už nejím každý den. Občas
si proto chodím zavzpomínat k Nepálcům do hospody na třídě Svobody.
Ty vůně a chutě mi vrací všechny milé
vzpomínky na Nepál.
Magdaléna Jochcová

a mít nesmírně efektivní propagandu pro malou skupinu.
Existuje tedy i ve vědě?
Samozřejmě. Naprostá většina vědeckých prací jsou velmi dobré vědecké práce, ale nepřinášejí nic nového.
A to je projev skupinové hlouposti?
Ano, protože být tvořivý je nesmírně
obtížné a je to vzácný jev. A soudobé
mechanismy vědy selektují lidi, kteří jsou kooperativní, hodní a slušní.
Ale nebývají příliš tvořiví. Protože
tvořiví lidé nebývají ani hodní, ani
kooperativní. Mohou být trošičku
blázni. Ale jsou tvořiví. Skupinově
hloupý může být kdokoli, bez ohledu na IQ, kdo se stane členem malé
sevřené skupiny řešící stejný cíl.
V Kennedyho štábu seděli lidi, kteří museli mít IQ 140, 150, nicméně
se chovali skupinově hloupě.

Je zakladatelem Národní referenční laboratoře pro transmisivní spongiformní encefalopatii
a Creuzf eldtovu-Jakobovu nemoc. Nyní nese název Laboratoř
lidských prionových chorob.
V Olomouci přednáší v intervalu
dvou až tří let. „Táta mi vyprávěl,
jak tady byl u kanonýrů, to byl rok
1935. Tak se vždy projdu po náměstí, zaobdivuju krásné město
a zase jedu pryč.“

Jak moc toho o mozku ještě nevíme?
Když jsem byl mladý, před těmi padesáti lety, byla před námi mozková tma. Byly tam jen první svíčky
na oknech. Teď jsou tam úžasné reflektory, takové jsme si tehdy neuměli ani představit – ale my nevíme,
kam nedosvítí, kolik tam toho ještě
je. A jak znám přírodu, tak to nebude málo.
Co byste o mozku chtěl vědět?
Jakým způsobem se překládají molekulární děje do dějů psychologických,
kde je interface. Dobře víme o paměti – co se děje molekulárně, ale jak se
to vlastně udělá, že si pamatujeme, to
bych třeba rád věděl.

Pružně do školky i do jeslí

Foto: Pružná školka

Přední český neurolog František
Koukolík přednášel posledního října
olomouckým studentům filozofie.
„Když filozofové stále uvažují o svobodné vůli, mohli by také něco vědět
o té černé skříňce, kterou nosí v hlavě,“ objasnil. Zároveň je přesvědčen,
že filozofie je potřebná i pro jeho disciplínu – vždy žijeme v nějakém filozofickém rámci, řekl.

v době, kdy jsme o genetické složce
psychopatie nevěděli nic – ty práce
neexistovaly. Domnívali jsme se, že
chování částečných nebo úplných
psychopatů je dáno především citovou deprivací v raném dětství. Proto
z tehdejší komunity dětských psychiatrů – to byl hovorový termín: to
je deprivant, tedy dítě citově deprivované v raném dětství. Když jsme rok
za rokem tuto problematiku sledovali a studovali, tak jsme zjistili, že to
platí, ale přidalo se k tomu genetické
pozadí. Převažuje-li plně genetická
složka, vyroste vám výchovně málo
ovlivnitelný budoucí psychopat. Převažuje-li citová deprivace, může vám
vyrůst málo ovlivnitelný deprivant.
Čili jako ve všem lidském se vám tady
stýkají dvě proměnné. Vyšší riziko je
samozřejmě ve společnostech, kde
je citová výchova nedostatečná, kde
matky, ani otcové neumějí mít rádi,
deprivace jde z generace do generace, a kde sociální tlak, stresování populace je velmi vysoké.

Foto: Pavel Konečný

Velena Mazochová
Pavel Konečný

Zaměstnanci univerzity mohou využívat Pružnou školku a jesle v ulici Kavaleristů. Zařízení nabízí své
služby od 6:30 do 18:30 hodin pro
děti ve věku od 6 měsíců.
Pružná školka a jesle vznikly díky
evropskému projektu, jehož partneři jsou Univerzita Palackého
a Magistrát města Olomouce. Zařízení je určeno pro děti jejich zaměstnanců.
Rodiče využívají pro své ratolesti online rezervační systém. „Po
zakoupení permanentky s určitým
počtem vstupů si pak konkrétní dny
rodič rezervuje přes internet,“ uvedla ředitelka zařízení Andrea Machů.
V případě nemoci může rodič návštěvu školky či jeslí přesunout na
jiný den, nejpozději však dvě hodiny
před konkrétní návštěvou.
Jesle mohou navštěvovat děti od
6 měsíců do 2 let věku, v prostorné herně se jim nabízejí Montessori

pomůcky a hračky. Pro děti od 2 do
4 let funguje malá školka, starším je
určeno předškolní oddělení.
Pružná může bý t docházka
i cena. Ředitelka Machů je přesvědčena, že takové centrum v Olomouci chybělo. „Snažíme se co nejvíc
vyjít vstříc potřebám rodičů, proto nabízíme neobvyklé prodloužené hodiny i pružný systém návštěv.
Cena vstupu se odvíjí od frekvence
návštěvnosti. Čím častěji dítě školku či jesle dítě navštíví, tím je vstup
levnější,“ vysvětlila. Nejvíce je žádaný čtyřhodinový vstup, který vyjde
na 250 korun.
V Olomouci existují ještě další dvoje jesle, soukromé v ulici
I. P. Pavlova pro děti od jednoho
roku a o 33 dětí se starají Územní
jesle statutárního města Olomouce na třídě Spojenců. Jejich otevírací doba je ale kratší než v případě
Pružné školky a jeslí.
(map)

Zprávy 

Já do lesa nepojedu… důležitý kvintakord v oktávě
Milada Hronová

Kdo ještě zpívá

Smíšený komorní sbor Univerzity
Palackého Ateneo obnovil v náborech svou sedmdesátičlennou sestavu a začal zkoušet pro nadcházející sezonu. V Olomouci zazpívá
1. prosince v Redutě při jedinečné
příležitosti životního výročí Jiřího
Pavlici.
„Už na střední škole jsem chodil do
dramatického kroužku a věnoval se
i hudbě. Na vysoké škole jsem chtěl
v tomto kulturním vyžití pokračovat,
proto navštěvuji nejen hodiny zpěvu,
ale i sbor Ateneo,“ řekl jeden z nováčků Atenea, student prvního ročníku
matematiky a biologie Jakub Svojanovský.

Co kdo umí, ukáže se na
lidovce
Při náboru do univerzitního sboru,
který se uskutečnil počátkem akademického roku, zpíval Svojanovský
zdánlivě jednoduchou píseň Já do
lesa nepojedu.
„Zpívají ji všichni nováčci. Na
této písni totiž poznáte úplně všechno. Je tam důležitý kvintakord v oktávě, na němž velmi rychle poznám,
co kdo umí. Když se člověk nechytne
v tónině, nemá jeho členství v Ateneu smysl. Takovému zájemci nabídnu možnost rozezpívat se v jiné
skupině,“ vysvětlil sbormistr Atenea
a člen katedry hudební výchovy Pavel Režný. Doplnil, že řada nováčků,
kteří šanci dostanou, se do konce
kalendářního roku ještě pravidelně zúží.
„Mnozí, kteří se hudbě věnují profesionálně, totiž bývají často horší než
amatéři. Myslí si, že hudbu přečtou

Zkouška Atenea. V čele sbormistr Pavel Režný.

a jednoduše zvládnou. Ve výsledku
tomu tak často není. Někdy je práce
s amatérem přínosnější,“ vysvětlil
docent Režný. Do koncertní sestavy jsou noví studenti nominování až
poté, když zvládnou repertoár.
Nováček Atenea Jakub Svojanovský posílil řadu tenorových hlasů.
„Zpěv v Ateneu mi zatím relax nepřináší. Toho, co se musím totiž naučit, je hodně. Nyní cvičím například
falzet,“ řekl Svojanovský.
Už v minulém roce se do univerzitního sboru chtěla přihlásit i studentka druhého ročníku učitelství prvního stupně a speciální pedagogiky
Jana Tvrdoňová. V obavě, že obojí –
tedy první ročník na vysoké škole
a zkoušky sboru nezvládne – se náboru účastnila až letos.
„Byla jsem upozorněna, že je sborový zpěv v Ateneu časově náročný,
zatím mi to tak těžké nepřipadá. Zpěv
je mi vlastní, sbory navštěvuji už od
základní školy,“ uvedla nová sopranistka Atenea Tvrdoňová.

Foto: Milada Hronová

Do nové sezony s novým
spotem
Členy smíšeného komorního sboru Ateneo jsou studenti všech fakult
Univerzity Palackého. Působí v něm
i několik absolventů. S novým akademickým rokem má Ateneo i svůj
první spot, který vytvořil člen sboru
a student druhého ročníku filmové
vědy Daniel Zezula.
„Doposud jsem tvořil jen krátkometrážní filmy. Spot pro Ateneo
je mým prvním dílem v této oblasti.
Nejtěžší pro mne bylo vměstnat do
krátkého časového úseku co nejvíc
žánrů, jimž se Ateneo věnuje. Náročná pro mne byla i práce na střihu. Těžké bylo spot sestříhat tak, aby
v celku nepůsobil rušivě,“ vysvětlil
Zezula.

Koncertní šnůru zahájí
Pavlicovy narozeniny
Univerzitní sbor Ateneo vznikl
v roce 2001 pod záštitou katedry

hudební výchovy pedagogické fakulty. Režný jej řídí od počátku.
Sbor zkouší dvakrát v týdnu ve sborovém sále Konviktu a aktuálně pracuje na programech zaměřených do
několika žánrových oblastí. Pravidelně jej oslovují jednotlivé fakulty
univerzity s žádostí o vystoupení,
většinou v rámci celostátní nebo
mezinárodní konference nebo sympozia. Sbor průběžně doplňuje programové složení repertoáru, a to
i na víkendových soustředěních.
„Nyní usilovně pracujeme na projektu Jiří Pavlica 60. K významnému výročí jednoho z nejznámějších
hudebníků připravujeme koncerty,
které jsou programově složeny pouze z tvorby tohoto autora, zejména
Moravských koled a Missy brevis,“
přiblížil obsah nejbližšího koncertu Režný.
Doplnil, že v těchto koncertech
Ateneo spolupracuje s Ženským
komorním sborem Duha Ostrava, Ostravským dětským sborem,

Coro Grande
Asi sedmdesátičlenné studentské
kantátové těleso při katedře hudební výchovy. Sbor založil v roce
1989 sbormistr a člen katedry Jiří
Klimeš. Od roku 2010 jej vede Marek Klimeš.
Sbor zkouší jedenkrát v týdnu.
Uvádí kantátové koncerty nového
olomouckého vánočního festivalu
Natale Festa Chorale, každoročně
připravuje koncert s Moravskou
filharmonií, pravidelně připravuje i vánoční koncerty. Ten první se
uskuteční 11. prosince v olomoucké Redutě.
Sborový zpěv (pop a jazzová hudba)
Sbor při katedře hudební výchovy,
který se věnuje jazzovému a rockovému repertoáru, tvoří pětatřicet
studentů. Seskupení vzniklo v roce
2004 splynutím Smíšeného sboru Gymnázia v Olomouci-Hejčíně
s vysokoškoláky Univerzity Palackého. Vede jej Lenka Dohnalová,
která působí na katedře hudební
výchovy. Žánrově sbor upřednostňuje jazz a rock 20. století. První
koncert stávající sezony se uskuteční 20. listopadu ve Zlíně.

cimbálovou muzikou Tolar a komorním orchestrem. První koncert se
uskuteční 29. listopadu v Ostravě,
druhý pak 1. prosince v Olomouci.
Sbor se na svých zkouškách také
připravuje na řadu adventních a vánočních koncertů, které bývají posluchačsky vděčné. V roce 2014 plánuje
i účast na některém z mezinárodních
festivalů v zahraničí, kalendářní rok
2013 však Ateneo zakončí známým
vystoupením ve Vídni na Internationales Adventsingen Wien.

Jan Šrámek, muž v jehož jméně se zrcadlí celé moderní dějiny
Všem čtenářským vrstvám je určena rozsáhlá monografie Politik dobré vůle s podtitulem Život
a dílo msgre Jana Šrámka. Nedávno vyšla v nakladatelství Vyšehrad
a má ambice zařadit se v oblasti literatury faktu k nejlepším knihám
roku 2013. Autoři Miloš Trapl, Pavel Marek a Karel Konečný z Centra
dějin křesťanské politiky pracovali
na jejím vzniku několik let.
Kniha je zajímavá především námětem. Šrámek začínal za císaře
pána, československou demokracii
budoval za Masaryka a Beneše, odmítl polototalitní režim druhé republiky a proti fašismu bojoval v emigraci. Nakonec se stal obětí komunismu.
Jeho jméno nahánělo poúnorovým

vládcům takový strach, že ho ve vězení nechali zemřít pod cizím jménem.
„Téma jsme se snažili vyložit tak,
aby náš text splňoval představy o vědecké monografii, a současně v něm
našli poučení ti, kteří o Šrámkovi nikdy nic neslyšeli,“ uvedl Pavel Marek. S tímto záměrem je plně v souladu také obrazová část knihy. Je
relativně bohatá, čtenář v ní najde
bezmála dvě stovky fotografií. Jejich
posláním je text oživit, zpestřit fakta
a knihu zatraktivnit.
„Historik pracuje v první řadě
s archivními prameny. To je základ,
bez něhož se kvalitní historická vědecká práce neobejde. Ve Šrámkově
případě s tímto však nastal problém,
protože se jeho písemná pozůstalost

nezachovala, stejně tak se nezachovala akta a materiály týkající se dějin
ČSL do roku 1945. Absence pramenů souvisí se Šrámkovými pohnutými životními osudy,“ dodal Marek.
Doplnil, že část materiálů zabavených Státní bezpečností byla zpřístupněna teprve nedávno.
Psaní bylo pro Marka dobrodružstvím, odkrýval především kořeny Šrámkova díla, jeho inspirace,
schopnost najít pro křesťansko-sociální a křesťansko-demokratický
proud základní směřování, korespondující s progresivním vývojem
v západní Evropě, a dovedl ho prosadit a uhájit ve spletité domácí situaci
i proti trendům vývoje ve světě v meziválečném období.
(map)

Jan Šrámek (1870–1956)
Pocházel z nedalekého Grygova. Byl knězem a zakladatelskou
osobností českého politického katolicismu. Zformoval křesťansko-sociální proud, 30 let stál v čele
Československé strany lidové.
Byl ministrem takřka všech vlád
první republiky a jako premiér řídil londýnský emigrační kabinet.
Díky jeho politické strategii prošly
vztahy mezi státem a katolickou
církví v letech 1918–1938 cestou
od krize k respektu.
Repro titulní strany publikace:
Žurnál UP

慢慢来

Berme to s nadhledem

要是你来自人口稠密的亚洲国家，你基本都会觉得欧洲多数国
家都是休闲度假的好去处。捷克当然也是这样一个典型的“慢拍子国
度”。我刚到捷克，诸如警察局、银行、酒店、保险公司等服务行业
或者机构的工作速度就让我觉得此言非虚。实际上，我个人挺喜欢这
种井然有序的服务氛围，没那么嘈杂，也不用那么紧张；但这也有一
个问题，你必须为这种“有序服务”预留出足够的时间，要是行程表
已经排得满满当当，那可是够呛。也许因为涉外工作不多的缘故，我
接触的服务行业人员好像自己对这些“涉外”程序都不是很清楚。不
过无论怎么样，我个人是觉得“慢工出细活”的工作方式是比较舒服
的，前提是你的时间表比较充裕，做好心理准备。我反正是越来越习
惯这里“慢慢来”、“放松点”的工作态度了。
我个人挺喜欢旅行的。在来捷克以前，我也对这个陌生的中欧国
家做了点功课。记得在国内知名的旅行咨询网站上看到过这么一个评
价，有人提到捷克有这么一个说法：“顾客就是上帝，但在捷克就不一
定了。”也有评价说捷克人更加理智、内向。我也觉得是这样。我刚来
的时候，以为捷克也像其他某些我待过的欧洲国家一样，即使是初次见
面，人们也都行贴面礼，可捷克人基本不这样，一般都只握手。尽管如
此，捷克人对外国人还是比较友好的，也比较热心。目前我就挺适应这
里慢节奏的生活，与捷克同事们相处得也不错。我很喜欢奥洛穆茨，只
是捷克语实在太难学，要是我能用捷克语跟人交流就更好了！

Pokud pocházíte z některé z asijských zemí s velkou populací, určitě zjistíte, že
Evropa je skvělou destinací pro dovolenou. Česká republika patří určitě k jedné
z těch nikam se neženoucích středoevropských zemí. Obsloužení na recepci hotelu, u přepážky na policii, v bance a v pojišťovně mi poskytlo první dojmy hned druhý den po příjezdu do České republiky. Vskutku se mi velmi líbí poklidná a spořádaná atmosféra, když ale o něco žádáte, musíte počítat s větší časovou rezervou.
Možná je to tím, že se často jedná o zahraniční záležitosti a mnoho pracovníků
nemá veškeré informace ohledně postupu při práci s cizinci. Každopádně, pokud
máte dost času, pracovat v pomalejším tempu je příjemné pro každého. Moto „ber
to s nadhledem“ a „uvolni se a užij si” pro mě začíná být více a více oblíbené.
Rád cestuji. Předtím, než jsem přijel sem, podíval jsem se na několik zajímavých
cestovních tipů o střední Evropě. Zapamatoval jsem si informaci z jedné hojně
navštěvované čínské internetové stránky o cestování, na které bylo uvedeno rčení
„Zákazník je náš pán, ale neplatí to v Česku.” Také se říká, že jsou Češi oproti
jiným evropským národům více uzavření. Když jsem přijel do Čech, cítil jsem se
poněkud nesvůj při pozdravu potřesením ruky, a ne líbáním na tvář, jak jsem
již byl zvyklý z jiných evropských zemí. Přesto jsem zjistil, že jsou Češi přátelští a nápomocní k cizincům. V Olomouci se mi líbí, ale asi by to bylo ještě lepší
a jednodušší, pokud bych mohl komunikovat s lidmi v českém jazyce, v jednom
z nejobtížnějších jazyků světa!

李林平
Li Linping
lektor Konfuciovy akademie UP
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Přednáška I / 19. 11. 2013 v 11.00

Antické kořeny současné kultury
prof. Henryk Pietras, SJ
Kultura antického světa vytvořila a rozvinula
to, z čeho žijeme dnes a z čeho budeme žít
i v budoucnu. Zděděné kulturní hodnoty se
změnily do té míry, že v současnosti na první
pohled jen obtížně nacházíme souvislosti.
Nicméně, starověké dědictví, existuje dodnes.
V přednášce budou antické kořeny soudobé
kultury představeny na základě vybraných
příkladů.
Doplněním přednášky bude workshop, v němž
se bude hledat odpověď na otázku, zda ve vztahu
k pokladům antické kultury můžeme mluvit
o rozvoji, či spíše o úpadku současné kultury.

SMRT
KULTURY?

Nový projekt Univerzity Palackého v Olomouci je realizován na Cyrilometodějské teologické
fakultě od 1. dubna 2013 na Katedře pastorální a spirituální teologie.
Hlavními cíli projektu Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu, k nimž vedou plánované aktivity, jsou:
EN

Workshop I / 19. 11. 2013 v 15.40

Evoluce či devalvace současné
kultury ve vztahu k antické
kultuře?
prof. Henryk Pietras, SJ

Přednáška II / 20. 11. 2013 v 8.30

Existuje současná kultura?
dr hab. Monika Ożóg

Přednášky a workshopy budou
probíhat v budově CMTF UP,
Univerzitní 22, Olomouc

Kultura je lidským dílem, které od počátku
doprovázelo člověka. Každé období lidských
dějin přispívá ke kultuře něčím více či méně
hodnotným. Všichni jsme si vědomi toho, že
mnohé z těchto nových prvků se uchytí a mnohé
nikoliv. V přednášce budou prezentovány vybrané
elementy chování a tvořivosti, jež s ohledem
na jejich popularitu můžeme nazvat pojmem
současná kultura.
Workshop se bude soustředit na prvky současné
kultury, které ve vědomé nebo nevědomé rovině
určují její podobu a mají zásadní vliv na lidské
chování.

Workshop II / 20. 11. 2013 v 10.30

1. dosažení mezinárodních a špičkových výsledků bádání v ČR v pěti stěžejních tématech
(oblastech), kterými jsou:
 teologicko-filosofické pojetí dialogu,
 diferenciace tradic a identity křesťanského Východu (dialog Západ–Východ v Evropě),
 studium a výzkum kultur a tradic z okruhu tzv. abrahámovských náboženství (židovství, islám) a jejich vliv na kulturní a náboženské proměny v Evropě,
 český příspěvek k rozvoji mezináboženského a ekumenického dialogu,
 studium a výzkum projevů multikulturality a interreligiozity;
2. posílení dosavadního vědeckého badání v dané oblasti na evropskou úroveň plánem dílčích, nově navržených a vzájemně personálně, metodicky a tematicky propojených aktivit
za účasti hostujícího zahraničního experta z Říma, kterým je Marie Campatelli, Th.D.;
3. posílení a novější propojení olomouckého pracoviště na Univerzitě Palackého v Olomouci s výzkumnými institucemi v zahraničí i v ČR;
4. dosažení nové komplexity metodologických
FONT GEORGIA -postupů
REGULAR a zkušeností ve výzkumu a jejich
uplatnění v plánované odborné publikační činnosti, vzdělávacích aktivitách na půdě
Univerzity Palackého i v rovině popularizace;
5. specifikace poznatků v oblasti poznání interakce společnosti, kultury a náboženství,
tradiční a netradiční religiozity;
6. propojení začínajících vědeckých pracovníků, absolventů i vybraných studentů studia
doktorského studijního programu se starší generací vědců s rozsáhlou zkušeností vědecké práce v dané oblasti;
7. vybudování a následné provozování Institutu IMEVD jako excelentního výzkumného pracoviště.
Realizace projektu je naplánována do 30. června 2015.
Kontakty:
prof. Pavel Ambros, Th.D., garant projektu (pavel.ambros@upol.cz; tel.: 585 637 170)
Mgr. Barbora Svatoňová, manažer projektu (barbora.svatonova@upol.cz; tel.: 585 637 390)
http://imevd.upol.cz
INZERCE P-13-17

Známé i neznámé podoby
současné kultury
dr hab. Monika Ożóg

OLEX 2013

Na katedře filozofie proběhl ve dnech
11. a 12. 10. 2013 první ročník studentské filozofické konference OLEX
(Olomoucké expo), kterou lze považovat za mladšího bratra studentské
filozofické konference FILEX Masarykovy univerzity v Brně. Cílem těchto konferencí je umožnit studentům bakalářského a magisterského
programu přednést svůj příspěvek
k filozoficky relevantnímu tématu
před novým publikem, studenti se
zároveň mohou pokusit vypořádat
s kritickými námitkami v následné
diskusi. Především však konference
poskytuje skvělou příležitostí seznámit se s ostatními studenty filozofie
v Česku i v zahraničí a s jejich filozofickými zájmy, získat nové kontakty,
případně pak navázat dlouhodobou
spolupráci.
Na OLEXu předneslo svůj příspěvek celkem 16 studentů z Masarykovy
univerzity, Univerzity Karlovy, Ostravské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Univerzity Hradec Králové a také domácí studenti z Univerzity Palackého.
Jako host přijal pozvání též absolvent
filozofie na Hobart and William Smith
Colleges v New Yorku. Konference se
zúčastnilo přes 30 posluchačů včetně filozofů Filipa Tvrdého, Martina
Jabůrka nebo Petra Vodešila, kteří
svými kritickými připomínkami a postřehy pomohli studentům revidovat
argumentační postupy a další aspekty jednotlivých příspěvků.
Celá konference byla rozčleněna do
několika tematických bloků, jako jsou
novověká filozofie, etika, politická filozofie nebo freestyle. V pátek zaujala
posluchače slečna Eva Peterková z Ostravské univerzity se svým příspěvkem
o dvojím pojetí Newtona v novověké
filozofii nebo například originální příspěvek s názvem „Filozof a raketa” od
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Marka Vanžury z Masarykovy univerzity, podle kterého by se filozofové
mimo jiné mohli uplatnit při navrhování interiéru vesmírných plavidel.
V sobotu oslnil posluchače například Štěpán Koláček z Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně a jeho interpretace Patočkova přirozeného světa
nebo Klaudie Richterová z Univerzity
Karlovy, objasňující dopad lidského
poznání na zvířata a rostliny ve světle
Singerovy bioetiky.
Konference se setkala s mnoha pozitivními ohlasy ze strany aktivních
účastníků, kteří uvítali možnost vystoupit před akademickým publikem.
Posluchači oceňovali velmi vysokou
úroveň jednotlivých příspěvků. Přátelská atmosféra v průběhu celé konference přispěla k dobré náladě a po-

mohla studentům navázat profesní
i přátelské vztahy a kontakty. Také
grant „Neformální logika a teorie argumentace“, ze kterého nám bylo
umožněno čerpat, dopomohl k vysoké úrovni konference a uhradil aktivním účastníkům například náklady
spojené s ubytováním či dopravou.
Troufáme si říci, že OLEX v mnohém
předčil veškerá očekávání, a pevně
věříme, že se z něj podaří udělat na
katedře filozofie tradici, tak jako je
tomu například na Masarykově univerzitě, kde letos ve dnech 22.–24. 11.
proběhne už druhý ročník spřízněné
studentské filozofické konference FILEX, na kterou tímto všechny zájemce
srdečně zveme.
Pavlína Heinzová, Vladimír Vodička
organizátoři konference
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Sport 

Meče si z Číny domů přivezl, zapalovač ne

Během proti diabetu

Martin Višňa

Výběrové řízení na letní školu bojových umění mu málem uteklo, nakonec však student tělesné výchovy a učitelství geografie pro střední
školy Jan Herzán v Šanghaji nejen
cvičil, ale i zachraňoval život na
jedné z místních diskoték.
Na Dálný východ zamířil Herzán
společně s dalšími dvěma kolegy
z fakulty tělesné kultury v polovině
července. Během měsíčního pobytu,
jenž je jednou z forem spolupráce olomoucké fakulty se Shanghai University of Sport, si měli osvojit základy
moderního wu-šu, umění boje, ale
také poznat čínskou kulturu a život.
„První, co člověka zarazí při příjezdu, tak je náraz dusna a nepříliš
libá vůně, pak vtipná doprava, kdy
se jezdí i po chodnících, když je tam
zrovna místo. A uchvátí také gigantičnost všeho,“ popsal Herzán své
první dojmy ze Šanghaje.

Učení se navzájem
Studijní skupinu, jíž byli olomoučtí studenti součástí, tvořili převážně mladí lidé z východní Asie, ale
i Američanka nebo Španělé. Celkem šestnáct osob ze šesti zemí světa. Výuka probíhala vždy od pondělí
do pátku.
„Trochu mě zklamalo, že studium
neobsahovalo více tréninků, jak jsem
si představoval, i když samozřejmě
bojová umění v koncepci převažova-

Olomoučtí studenti s čínskou trenérkou, Jan Herzán (vpravo), Petr Telecký a Iva Bajgarová z rekreologie.

la. Učili jsme se i čínsky a základy kaligrafie nebo jezdili na poznávací výlety do muzeí nebo zajímavých měst
v okolí Šanghaje. Třeba vyhlídka ze
Světového obchodního centra, jehož
budova připomíná otvírák, byla fascinující,“ vzpomněl Herzán.
Jako trenér bojových umění v klubu Wushu Olomouc a taktéž někdejší fotbalista olomoucké Sigmy neměl s tréninky žádné větší problémy,
lektoři byli ochotní. „První trénink
byl náročnější, potom už v pohodě,“
komentoval pobyt v tělocvičně Her-

zán. Za velký přínos pobytu považuje
osvojení zdravotní sestavy čchi-kung,
při které se člověk protáhne a aktivuje
tělesné funkce.

Zachránce z diskotéky
Ve volnu samozřejmě studenti vyráželi i za společenským životem. Na
jedné z navštívených diskoték přitom
zachraňovali mladíka, který přebral.
„Měl pěnu u pusy, úplně mimo, bodyguardi ho doslova dotáhli k výtahu, kde jsme jim museli vysvětlit, co
je to stabilizovaná poloha. V té jsme

Foto: archiv JH

ho pak drželi až do příjezdu sanitky,“
popsal Herzán.
Neobvyklou situaci zažil ještě před
odletem domů. V Šanghaji si pořídil bojovnickou výbavu, v níž byly
i meče, a jako dárek pro kamaráda
zakoupil čínskými motivy zdobený zapalovač. Zatímco meče letištní
kontrole nevadily, zapalovač musel
na letišti zůstat. „A mrzí mě, že jsem
si nepřivezl, jako z každé z mých cest,
nějaký kus tamní země, kámen nebo
půdu. Ve městě nebylo kde co brát,“
dodal Herzán.

V předvečer Světového dne diabetu
upozorní budoucí lékaři na problematiku cukrovky společným během. Ve
Smetanových sadech jej 13. listopadu
odstartuje a po něm předá i ceny mnohonásobná zlatá medailistka Mistrovství České republiky Petra Kamínková.
Majitelka 39 republikových titulů
z různých vytrvalostních tratí je přesvědčena, že jakýkoliv sport prospívá
lidskému zdraví. I když diabetes pro ni
neznamená nic osobního, nabídku přijala. „Znám několik lidí, kteří začali s během i v padesáti letech a už u něj zůstali,“
povzbudila k běhu všechny zastánkyně
zdravého životního stylu Kamínková.
Registrace účastníků Běhu proti
cukrovce začne ve 14 hodin ve Smetanových sadech před kavárnou Fontána.
Startovat se pak bude v 15 hodin a běžci si mohou vybrat mezi tratěmi 1 km
a 5 km. Prvních třicet zaregistrovaných
účastníků obdrží tričko, pro všechny
běžce je zajištěno i drobné občerstvení.
„Zájemcům změříme tlak a puls před
startem a v cíli, aby viděli, co s nimi běžecký výkon udělá po fyzické stránce.
Pro první běžce z obou kategorií máme
připraveny upomínkové předměty
a hodnotné ceny,“ uvedl za pořadatele
akce Jakub Látal. Běh proti diabetu organizuje IFMSA (International Federation of Medical Students Associations),
na organizaci se podílí i TJ Liga stovkařů Olomouc.
(map)

Student je tvor pohodlný, sportují hlavně dívky
S p o rt ov n í p r o gr a m y Z S 2013
Aerobik, dance aerobik
55
Badminton
39
Balet
17
Basketbal
15
Body balance
3
Bodystyling
47
Bodywork
39
Dance jóga
45
Fit dance
23
Fitness
8
Florbal
38
Fotbal
5
Frisbee
11
Golf
1
Gymball
16
Horolezectví
2
Indoorcycling
65
Jezdectví
4
Jiujutsu
14
Jóga
45
Jumping
11
Kanoistika
1
Karate
5
Kardio
66
Latina
18
Lukostřelba
6
Nohejbal
2
Orientální tance
27
Pilates
57
Plavání
19
Port de bras
31
Powerjóga
115
Salsa
32
Sauna
3
Tae-bo
221
Tai chi
19
Tenis
33
Volejbal
71
Zouk – tanec
17
Zumba
156
Fotbal – liga
13 družstev
Registrace samostatně
27
Ženy
1236
Muži
193
Celkem
1429
squash, kick box, kalanetika – skončily
tae-bo = dvojnásobný zájem

Martina Šaradínová

Zájem studentů Univerzity Palackého o pravidelné sportování sice
rok od roku mírně roste, nabídku
však musejí mít po ruce a ne bezvýznamnou roli hraje i cena.
Nejčastějšími návštěvníky tělocvičen
jsou ženy, především z nižších ročníků studia. Skupinové aktivity již zcela převálcovaly kolektivní sportovní
hry. To jsou jen některé z postřehů
Akademik sport centra, které je na
poli sportu při zajišťování volnočasových aktivit dominantním hráčem.
Pro výkonnostní sport je záštitou
Sportovní klub UP, studenti sportují
i individuálně nebo se zapojují do různých amatérských lig.
„Chceme oslovovat co nejvíce
studentů, aby sportovali, a vychovávat je k tomu, že sport zůstane
součástí jejich života i po dokončení
studia na univerzitě,“ uvedl vedoucí metodik a manažer sportovních
programů Akademik sport centra
Tomáš Valenta. Organizace nabízí
na čtyři desítky sportovních akti
vit – od zumby přes lukostřelbu,
power jogu, orientální tance, florbal, karate, gymbally až po fotbal či
třeba basketbal.

Balíček za jednotnou cenu
Nevýznamnější aktivitu v nabídce
Akademik sport centra představuje základní sportovní program.
Za jednotnou cenu 560 korun za
semestr a 920 korun za celý rok si
zájemci mohou vybírat z nabídky
aerobních sportů, sportovních her,
bojových umění a relaxačních cvičení, tanců a venkovních sportů. Zá-

kladní balíček v tomto semestru využívá přes 1400 studentů. „Ideální
je, aby si každý vytvořil vlastní pohybový program podle svého tělesného složení i kondice. Snažíme se,
aby za relativně nízký peníz člověk
přišel na univerzitě ke sportování,“
uvedl Valenta.
Druhou možností pro studenty je
zvolit si některý ze speciálních programů. Ceny se v tomto případě liší
sport od sportu. V těchto dnech navíc Akademik sport centrum nabízí do konce semestru padesátiprocentní slevu na všechny sportovní
programy.

Skupinová cvičení dominují
Valnou většinu klientů Akademik
sport centra tvoří ženy, největší zájem mají o aerobní aktivity. „V poslední době je také hodně vyhledávaná jóga a power jóga, letos jsme
zkusili i Tai chi. Kulminuje třeba
zumba. Naopak čím dál menší zájem je o sportovní hry, tedy fotbal,
florbal nebo třeba basketbal, kam
chodili spíš chlapi. Možná je to částečně i proto, že muži se neradi upisují něčemu dopředu. Raději dají
více za jednorázovou návštěvu sportoviště. Naopak pro ženy je předplatné něco jako závazek,“ odůvodňuje trendy Valenta. Do sportování
se nejvíce hrnou studenti prvních
a druhých ročníků, z fakult převládá pedagogická.

Tělocvična musí být co
nejblíže
Mentalitě studentů se přizpůsobuje
také volba místa cvičení. „Vycházíme z předpokladu, že student je tvor
pohodlný. Proto nejvíce cvičení se

koná v lokalitě kolem vysokoškolských kolejí a menzy na Envelopě.
Absolutně nejvytíženější je tělocvična na kolejích Bedřicha Václavka,“
uvedl Valenta. Například na kolejích
17. listopadu vzniklo centrum pro
spinning, malá tělocvična se dá využívat i pro další aktivity. Příliš velký
zájem studenti nemají o dojíždění na
cvičení v Neředíně , ani v Hynaisově
ulici. Především pro sportovní hry
slouží Sportovní hala UP. V ní Akademik sport centrum zhruba před
dvěma lety převzal fitness centrum,
jeho součástí je i nově přebudovaná
sauna. V plánu je pořízení běhacího
pásu.
„Naším snem je vybudovat malou
montovanou halu na asfaltovém hřišti u kolejí. To by bylo pro studenty
výborné, určitě bychom ji hned naplnili. Kapacitně jsme již na téměř
na vrcholu, tělocvičny na kolejích
praskají ve švech. Vzdálenější místa nejsou řešením, studentům se nechce nikam moc jezdit,“ posteskl si
Valenta.

Mnozí sportují po svém
Mnozí studenti si na sport čas zatím nenašli nebo si sportovní aktivity organizují sami. „Chodím
běhat do parku, to mi stačí,“ řekla
například studentka filozofické fakulty Kristýna Kminiaková.
Využít univerzitní sportovní nabídku je připravena Aneta Vítková
z právnické fakulty. „Zatím nikam
nechodím, ale s kamarádkou uvažujeme o některé z aktivit Akademik
sport centra. Ona chodí na tae-bo, já
mám zatím dost učení. Ale myslím
si, že možnosti jsou dost široké, ráda
bych začala,“ uvedla Vítková.

Liga badmintonu a squashe
Zájemci o aktivní využití volného času se mohou zapojit i do ligy
badmintonu a squashe. Organizuje
ji sdružení Vaše liga, která je součástí studentské sportovní organizace působící na českých vysokých
školách.
„Letos máme zhruba třicet hráčů, ale zájem studentů je bohužel
nižší než v minulých letech. Zaregistrovaní hráči hrají ve čtyřčlenných až pětičlenných skupinách, každý měsíc sehrají tři až čtyři zápasy.
Hrát mohou kdekoliv, na některých
kurtech jsme vyjednali slevy,“ uvedla správkyně ligy Markéta Smoleňová. Organizace působí v Olomouci
od roku 2010, připravuje i jednorázové sportovní akce.

Sportovní klub UP =
výkonnostní sport
Výkonnostní sport zaštiťuje už
od roku 1950 Sportovní klub UP.
V současné době sdružuje zhruba dvacet spor tovních oddílů
s 1254 členy. Z tohoto počtu je ale
jen 432 studentů, zbytek je mládež
do 18 let věku. „Jsme jedním z největších a také nejúspěšnějších univerzitních klubů, byla zde řada mistrů světa, a to zejména v kanoistice,
vodním slalomu a sjezdu. Mezi herními oddíly je nejúspěšnější volejbal
žen, který hraje i evropské soutěže,“
uvedl předseda Sportovního klubu
UP Ladislav Bank.
Podle něj studentů postupně ubývá. Může to souviset i se skutečností,
že po roce 1989 se na fakultách zrušily katedry tělesné výchovy. A někteří
studenti vrcholově sportují v jiných
klubech.
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 Události

Stane se
 pondělí 11. listopadu (20:00)
Baroko 2013 – olomoucký festival staré
hudby: W. A. Mozart: Bastien a Bastienka. Atrium UC UP

Osm tisíc maturantů

 úterý 12. listopadu (11:30)
Přednáška generálního ředitele Českého
rozhlasu Petra Duhana na téma Proměny veřejnoprávního rozhlasu po roce 1989.
Filmový sál UC UP
 úterý 12. listopadu (15:00)
Přednáška Jindřicha Šídla a Terezy Raškové Stará média v nové době. Posluchárna
č. 18, zadní trakt FF UP
 úterý 12. listopadu (16:00)
Dokument Říkejte mi Kuču představí
strhující portrét ugandského gay aktivisty
D. Katoa. Teoretické ústavy LF UP
 středa 13. listopadu (15:00)
Osvětová akce Běh proti diabetu pod záštitou Petry Kamínkové. Smetanovy sady
 středa 13. listopadu (16:00)
Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci se zaměří na vybrané ortopedické
problémy horní končetiny. Teoretické ústavy LF UP
 středa 13. listopadu (17:00)
Přednášku Olomoucký arcibiskup Theodor Khon povede dr. Jitka Johnová. Následuje prohlídka reprezentačních sálů arcibiskupské rezidence. Slavnostní dvorana
AP, Wurmova 9
 středa 13. listopadu (19:30)
Podzimní košt českých a německých krátkých filmů iShorts: FeinKOšt. Filmový sál
UC UP
 čtvrtek 14. listopadu (20:00)
Tomáš Hanzlík: Endymio. Opera Schrattenbach 2013 – festival soudobé hudby.
Atrium UC UP
 pátek 15. listopadu (19:00)
Divadelní zápas v improvizaci O.Li.V.Y.
vs Pa.Le.Ťác.I. Divadelní sál K3, UC UP
 pondělí 18. listopadu (20:30)
Load-up: Richard Ayoade & Martin de
Thurah. Komponovaný večer spjatý s fenoménem YouTube. Přednášejí L. Masner
& O. Čížek. UC UP, Filmový sál UC UP
 úterý 19. listopadu (16:00)
Dokument Na sever od slunce přibližuje
život surfařů, kteří se usadili na opuštěné
pláži ostrova u Norska daleko za polárním
kruhem. Teoretické ústavy LF UP
 úterý 19. listopadu (19:00)
MoEns Praha. Opera Schrattenbach 2013
– festival soudobé hudby. Kaple Božího
těla UC UP
 středa 20. listopadu (19:30)
Filmový klub uvede Drive. Ryan Gosling
v roli řidiče najímaného zločineckými gangy. Filmový sál UC UP
 čtvrtek 21. listopadu (19:00)
O perníkové chaloupce, Neuvěřitelné
dobrodružství Tykve a Saláma. Opera
Schrattenbach 2013 – festival soudobé
hudby. Mozarteum Arcidiecézního muzea
 čtvrtek 21. listopadu (19:30)
Premiérová projekce studentských filmů
Diletant. Filmový sál UC UP
(lsk)

Veletrh pomaturitního vzdělávání Graudeamus, Brno, Pavilon G1. Z necelých třiceti tisíc návštěvníků se osm tisíc maturantů zastavilo minulý týden
u stánku Univerzity Palackého. „Jsem spokojená, dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala vědět. Velmi se mi líbil váš stánek, je barevný a přehledný. A vaše
propagační klipy jsou také super,“ nešetřila chválou Brňanka Anna Benešová, kterou čeká maturita na tamní pedagogické škole. (vim) Foto: Martin Višňa

Univerzitní vánoční strom? Většina studentů je pro
V posledních letech se v adventním čase neobjevují vánoční stromy jen na náměstích a návsích, ale
také v několika málo kampusech
českých vysokých škol. Například
na Univerzitě Tomáše Bati je rozsvěcení stromu spojeno již několik
let se setkáním akademické obce
ve společnosti Mikuláše s čerty. Na
programu bývá také projekce filmu,
cimbálovka nebo tradiční vánoční
zvyky. V menším měřítku, tedy v indoorové verzi, se stromky objevují
například na Univerzitě Karlově,
Mendelově univerzitě nebo na půdě
Metropolitní univerzity Praha.

Na univerzitním facebooku jsme
se proto zeptali našich studentů a zaměstnanců na jejich názor. Zda se jim
myšlenka „upoláckého“ vánočního stromu líbí, a pokud ano, tak kde
by jej případně rádi viděli. „No moje
deti by sa hned spýtali či s darčekmi
alebo bez,“ pobaveně okomentovala
náš dotaz Andrea Madarasová Gecková, lektorka z fakulty tělesné kultury a dodala zvídavý dotaz, zda by šlo
o strom „chanukový alebo vianočný“.
Většina respondentů ale myšlenku vánočního stromu hodnotila
pozitivně, ne-li nadšeně. „No jasně, že by ho univerzita měla mít.

Na nádvoří Zbrojnice by se krásně
vyjímal,“ napsala Jana Trtíková,
studentka dějin výtvarných umění.
Několik dalších studentů prostory
Zbrojnice kvituje také, naopak další doporučují spíše využít některý
z živých stromů v areálu univerzity.
„Líbilo by se mi, kdyby univerzita
raději nějaký strom zasadila. A pak
ať se klidně zdobí,“ doplnila svůj názor Monika Pitnerová z filozofické
fakulty.
S nadsázkou se do diskuze zapojila i botanická zahrada přírodovědecké fakulty: „Ne, že se
u nás někdo z rektorátu objeví

s motorovkou!“. Další diskutující se
proto přiklánějí například k tomu,
ozdobit jeden z jehličnanů na Biskupském náměstí, a nekácet tak
zbytečně stromy jinde. „Věřím, že
by to bylo pro univerzitu stmelující,
takže jsem všemi deseti pro,“ vyjádřila podporu ideji vánočního stromu
také ředitelka univerzitní knihovny
Danuše Lošťáková. Dalších tři sta
studentů pak svou podporu vyjádřilo stromku alespoň typicky facebookově – dali mu „like“. Uvidíme,
zda pomyslný palec nahoru zvedne i vedení univerzity nebo některá
z fakult.
(mar)

U n i v e r s i ta s P a l a s c a k i a n a

Mediální obraz univerzity v odrazu zpětného zrcátka tiskového mluvčího Radka Palaščáka
Rektor UP Miroslav Mašláň se připojil k představitelům dalších českých vysokých škol, kteří se odmítli účastnit oslav státního svátku
28. října na Pražském hradě. Reagoval tak na selektivní charakter
pozvánek. (5plus2, Aktuálně, Blesk, České noviny, Česká televize,
Deník, E15, Frekvence 1, iHNed, Lidovky, Novinky, Parlamentní listy, Reflex, Týden | 25. 10.) Rektorský bojkot byl reakcí na počin prezidenta, který chce spojovat, ne rozdělovat.  Podle výzkumu UP polovina
dětí komunikuje s neznámými lidmi přes internet. Cizí osobu by si na facebooku mezi přátele přidalo 27 procent chlapců a děvčat. Víc než třetina
by šla na schůzku, kdyby je o to někdo z internetu požádal. Sedm procent
dětí dalo svou fotku, na níž jsou částečně či úplně nazí, na internet.
Každý jedenáctý tento materiál přes síť či mobil někomu poslal.
Každý osmý potvrdil, že jeho známí či kamarádi takovou fotku či video pak zveřejnili. (Týden | 24. 10.) A rodiče pořád
na své děti nemají čas.  Se současným stavem historických rybníků na území České republiky seznamuje mapa,
která vznikla na Přírodovědecké fakultě UP. Podle zjištění
odborníků z kateder geografie a ekologie rybníků u nás výrazně ubylo. (5plus2, Agris, Český rozhlas, MF Dnes, Naše
voda | 27. 10. – 3. 11.) Možná také kvůli tomu, že si je vykutálení Čechové navzájem tak rádi vypalují.  Výsledek voleb do
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poslanecké sněmovny v kostce? Češi nevěří tradičním politickým stranám,
výrazně experimentují a volí „mesiáše“. Všímá si toho také vedoucí katedry politologie Tomáš Lebeda. (Respekt | 26. 10.) Tak dlouho budeme
věřit, že „to“ za nás někdo udělá, až se „to“ opravdu stane. Akorát nikdo
neví, co „to“ bude.  Zcela novou rostlinu objevili vědci z UP na ostrově
Borneo. Thismia hexagona – jak ji podle tvaru květu nazvali – byla objevena tak trochu náhodou. Všiml si jí jeden z olomouckých studentů poté, co
uklouzl. (Česká televize, České noviny, Český rozhlas, Deník, Lidovky,
Novinky, Právo, Reflex | 6. 11.) Umění dobře upadnout nadobro opouští
hájemství juda a stává se klíčovou kompetencí botanika.  „Jako akademik a vědec mám nejlepší práci na světě,“ říká Jaroslav Miller, v jednom ze
svých prvních rozhovorů v roli kandidáta na rektora UP. (Deník | 25. 10.)
A není v tom sám. Jen si to jaksi zapomínáme uvědomovat.  Říjnem
počínaje se napříč městy strhává neobvyklá smršť poetry slamů, od exhibic přes kvalifikační regionální kola mistrovství ČR až po celostátní finále
soutěže. Jediným, kdo v Česku pracuje kontinuálně na něčem, čemu by se
mohlo říkat „slamová výchova“, je překladatel, pedagog olomoucké filozofické fakulty a organizátor literárního dění Bob Hýsek. (Divadelní noviny
| 29. 10.) „Díky Bohu za to, že slova jsou víc než zlato!“ půjčuji si vrchol vystoupení jednoho z českých slamerů a dodávám, že jsme tímto vzácným
prvkem nešetřili ani v tomto čísle Žurnálu. Protože věříme, že to oceníte.

