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Jednotně! Univerzita začíná tvořit svůj vizuální styl
Pavel Konečný

Věra Marešová
(*1982)
grafička, autorka
loga města Brna,
ministerstva dopravy
nebo festivalu
EkoFilm. Držitelka
Národní ceny za
design (TV Zoom)
a Národní ceny za
grafický design
(logo Brna)

Chceme jednu, nebo osm univerzit,
tázal se loni ve svém programu před
rektorskou volbou tehdejší kandidát na rektora Jaroslav Miller. Při
pohledu na grafickou „pestrost“ je
možné říci, že univerzit máme zatím více než osm. Řád by měl grafickému chaosu vnuknout připravovaný jednotný vizuální styl.
„Jednotný vizuální styl je jedním ze základních aspektů identity organizace.
Je jeho rozšířeným znakem, který přitahuje pozornost a umožňuje jediným
pohledem buďto ‚být přitahován‘, ‚cítit
se doma‘, ‚vzpomínat‘,“ uvedl prorektor
pro vnější vztahy Petr Bilík.
O tom, že organizace velikosti Univerzity Palackého musí mít vytvořený
soubor pravidel, jak správně nakládat
s vlastní značkou, je přesvědčen také
vedoucí oddělení komunikace a mluvčí univerzity Radek Palaščák. „Je třeba, aby takový soubor byl jednoznačný,
přímočarý, neměl příliš mnoho alternativ a výjimek, a především aby byl pro
uživatele užitečný,“ komentoval využití
Palaščák.
Na novém „vizuálu“ pracuje brněnská grafička Věra Marešová, která má
na svém kontě řadu oceněných prací.
Před šesti lety zvítězila v soutěži na
nové logo univerzity, které však nikdy
nebylo uvedeno do života.
„Nyní vzniká jednotný systém pro
znak a logotyp. Nové je písmo, které je
použité ve všech aplikacích od vizitky
až po skripta. Vše se vytváří tak, aby vizuální tvář univerzity nebyla chaotická.
Cílem je sjednotit vizuální komunikaci a dát určitý řád detailům,“ vysvětlila
Marešová.

Jednotnost a jedinečnost
Být jedinečný neznamená vždy být jediný, osamocený. Jedinečnost může pramenit také z jednotného chování velkého celku. Pokud se nechová jednotně
armáda, nemůže zvítězit, pokud se nechová jednotně firma, nemůže prorazit.
A obdobné pravidlo platí i na trhu terciálního vzdělávání, kde se bojuje o každého maturanta.
Jednota je stav. Pravděpodobně stav
rovnováhy, souznění.
I kapka jedu dokáže otrávit celou
studnu. A proto i sebemenší detail,
i malý krok bokem, dovede na poli budování značky poškodit celek. Nechtěným
ukročením může zabránit jednotný vizuální
styl. Záměrným porušením nezabrání.
Protože přijít o výsadu jedinečnosti lze
lehce, nejednotou.

Důležitá maličkost. Grafička Věra Marešová, autorka nového vizuálního stylu, s novou podobou univerzitní vizitky. Ta
je zároveň první aplikací nového „vizuálu“.
Foto: Lukáš Veverka

Jak ujistil Palaščák, jednotný vizuální styl se oproti současnému řešení dramaticky nemění. „K již dříve
zavedenému znaku přibyl nový font,
který dává celému logotypu novou dynamiku. To je totiž něco, co podle mě
současnému řešení chybělo. Podařilo
se nám najít ideální kombinaci tradičního znaku a moderního písma,“ naznačil Palaščák.
Prorektor Bilík chce usilovat o zavedení zcela jednoduché a snadno rozeznatelné optické prezentace univerzity
tak, jako tomu bylo v některých posledních kampaních. Například při návště-

vě Noama Chomského nebo v kampani
Dáváme vědě prostor.
„Podle mého názoru je potřebné,
abychom svou alma mater rozeznávali okamžitě a zvykli si na tvary a barvy,
cítili a souzněli s nimi. I jednoduchý vizuál stále nabízí spoustu kreativních
možností, které mohou dát průchod
vtipu, myšlence, vizi,“ tvrdí Bilík.
Jednotný vizuální styl by měl být
aplikován téměř všude a ve všem, od
vizitek a dopisních papírů, přes powerpointové prezentace či módní kolekci,
až po systém značení. „Vše vždy v maximální estetické a materiálové kvalitě

a s jistou měrou originality a invence,“
dodal prorektor.
Nový manuál vizuálního stylu bude
zpracován tak, aby byl co nejjednoznačnější, nepřipouštěl alternativní
výklady, a naopak nabízel již hotová řešení – ať už jde o různé varianty znaku,
logotypu, anebo o konkrétní aplikace.
První z nich je oficiální vizitka Univerzity Palackého, kterou dnes již používá
vedení univerzity a filozofické fakulty.
„V současné chvíli existuje první
verze manuálu vizuálního stylu. Ta
přesně definuje užití univerzitního znaku a logotypu, ale také zpřesňuje způ-

soby užití značek – piktogramů – jednotlivých univerzitních zařízení, jako
je Správa kolejí a menz, knihovna nebo
Vědeckotechnický park. Jeho součástí je také základní škála aplikací, která ale není uzavřená, bude se postupně doplňovat. Přes léto bychom rádi
zapracovali například na univerzitní
módní kolekci. Počítáme s přibližně deseti různými oděvy, módními doplňky
a dárkovými předměty,“ řekl Palaščák.
Nový manuál je koncipovaný tak,
aby sloužil všem, kdo budou nějakým
způsobem nakládat se značkou a grafickými prvky univerzity. „Slovo služba
je tu zásadní. Není jeho cílem přikazovat a zakazovat, byť někdy se tomu nevyhne. Hlavním smyslem manuálu je
nabídnout již hotová řešení, po kterých
bude moci kdokoliv sáhnout a používat.
Případně nabídnout snadný postup či
vzor, jak se dostat ke vhodnému a kvalitnímu řešení. Na téhle cestě pak budou
kromě manuálu pomáhat také pracovníci oddělení komunikace, pro které je
vizuálního styl instituce a péče o něj jednou z priorit,“ objasnil Palaščák.
Jednotný vizuální styl mají propracovaný i jiné univerzity, například
v Pardubicích či Hradci Králové, nebo
Vysoké učení technické v Brně. „Jsem
si jistý, že pokud neslevíme ze svých
nároků a představ, budou náš znak
a barvy jasným vyjádřením toho nejlepšího, co české vysoké školství nabízí,“ prohlásil prorektor Bilík.
Jednotný vizuální styl
je dominantně používán v komerční sféře. Jde o koncept jednotlivých
prvků vizuální prezentace společnosti. Spolu s firemní komunikací
a firemní kulturou je součástí identity a nástrojem budování image.

Fenomén Chomsky
Návštěva Noama Chomského v Olomouci
završila jeho několikatýdenní přednáškovou
tour po Evropě. Únava však nebyla na 85letém zakladateli generativní gramatiky a ikoně levicově smýšlejících intelektuálů znát. Ve
středu 4. června krátce po poledni vystoupil
z vlaku na olomouckém hlavním nádraží, aby
během 36 hodin absolvoval veřejnou debatu
pro vyprodaný sál kina Metropol, tiskovou
konferenci a přednášku v rámci lingvistické
konference Olinco, kterou organizovala katedra anglistiky a amerikanistiky.
Stejně jako v případě dalších prestižních hostů se
potvrdilo se, že největší celebrity akademického
světa je možné „získat“ téměř výlučně přes osobní kontakt. Na Univerzitě Palackého totiž přednáší jeden z Chomského žáků lingvista Joseph
Emonds. „Potkal jsem ho naposledy před dvěma
lety na konferenci, kde mi o Olomouci vyprávěl. Je
to skvělý lingvista, velmi si ho cením, proto jsem
také na nabídku kývl,” vysvětlil po příjezdu Chomsky. Pozvánek a emailů dostává podle svých slov
„záplavu“, přesto ke korespondenci přistupuje

zodpovědně. Během jeho návštěvy jsme několikrát slyšeli: „Je tu wifi? Mám rozepsaný důležitý
email.“ Komunikaci o podrobném itineráři svých
cest však nechává na sekretariátu domovské MIT
(Massachusetts Institute of Technology).
Chomského návštěvu doprovázela dlouhá
fáze příprav. Na organizaci se ve výsledku podílelo několik oddělení a fakult univerzity. Podle
prvotních reakcí po oznámení Chomského příjezdu bylo jasné, že bude nutné zajistit odpovídající sál s maximální možnou kapacitou. Kino
Metropol s 550 místy se ukázalo jako ideální řešení. Zároveň bylo nutné spustit registrační systém, který zamezil anarchii před samotným sálem. Vzhledem k přímému přenosu Radia Wave
bylo třeba začít přesně v 19:00. A zatímco třicetičlenný štáb na místě připravoval nejen jeviště,
světla a zasedací pořádek, ale také techniku potřebnou k simultánnímu tlumočení a realizaci
audiovizuálního záznamu, který byl po necelých deseti hodinách na YouTube kanálu Univerzity Palackého, Chomsky přicházel na hotel
Arigone, kde ho čekala další korespondence.
Pokračování na straně 3

Laureátka
Rozhovor s Libuší Hrabovou

Vidět do hlavy
Melodram podle Davida
Hrbka

Půlmaraton
Jan Strojil se připravuje
na olomoucký závod
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Olomoučtí vědci posunuli hranice ve sledování rostlinných buněk
Velký potenciál pro
aplikovaný výzkum

Martina Šaradínová

Vědci z Centra regionu Haná (CRH)
a Ústavu molekulární a translační
medicíny (ÚMTM) přišli na způsob, jak pozorovat živé buňky v dosud nevídaných detailech. Využili
k tomu super rozlišovací mikroskopii založenou na strukturním osvětlení buněk, kterou navíc jako první
na světě aplikovali pro studium živých rostlinných buněk. Díky tomu
vidí buněčné děje v pohybu a navíc
v rozlišení, které bylo ještě nedávno
pro běžnou mikroskopii nepředstavitelné.
Výsledky bádání představuje studie,
kterou v květnu publikoval prestižní americký odborný časopis Plant
Physiology. Je výsledkem zhruba
tříleté spolupráce oddělení buněčné
biologie CRH a laboratoře Genomové
integrity ÚMTM vedené profesorem
Jiřím Bártkem. „Zatímco dosud vědci pod mikroskopem touto metodou
zkoumali buňky z neživých rostlin,
my využíváme živé vzorky a zvýšili
jsme rozlišení až na sto nanometrů.
Přitom hranice dvě stě nanometrů,
což je takzvaný Abbého difrakční limit pro světelnou mikroskopii, byla
ještě nedávno považována za neprolomitelnou fyzikální bariéru. To je naprosté novum,“ řekl vedoucí oddělení
buněčné biologie CRH profesor Jozef
Šamaj.

Místo statických obrázků
„videa“
Olomoučtí vědci se zaměřili na zkoumání struktury, organizace a dynamiky mikrotubulů, což jsou součásti
cytoskeletu (vnitřní kostry buněk) tvo-


Vizualizace kortikálních mikrotubulů pomocí super-rozlišovací
mikroskopie.	Repro: Žurnál UP

Vědecký tým ve složení Martin
Mistrík, George Komis a Jozef
Šamaj (zleva).
Foto: Martina Šaradínová

řené soustavou miniaturních trubiček.
„Věnovali jsme se takzvaným kortikálním mikrotubulům, které jsou na povrchu buněk. Ovlivňují způsob ukládání
celulózy do buněčné stěny a tedy i to,
jak bude buněčná stěna silná a jak silná bude celá rostlina. Na orientaci mikrotubulů závisí také to, jakým směrem
bude rostlina růst,“ vysvětlil Šamaj.

Zatímco donedávna se vědci museli uspokojit pouze se snímky usmrcených (fixovaných) buněk, nyní mohou mikrotubuly sledovat v pohybu.
Vzorek snímají přes speciální světelnou mřížku, která rotuje a promítá na snímky typický vzor, takzvaný
Moiré pattern. Díky matematickým
a statistick ým metodám se pak

Hematologie se dočkala repetitoria, editoval ho Karel Indrák
Novotou ještě voní kniha Hematologie a transfuzní lékařství, jejímž hlavním autorem a editorem je přednosta olomoucké hemato-onkologické
kliniky Karel Indrák. Lékaři, zdravotníci i studenti v ní najdou přehled
komplexních informací o oboru,
který v medicíně patří k nejprogresivnějším. Slavnostní křest knihy se
uskutečnil počátkem června na Olomouckých hematologických dnech.
Spolupráce profesora Indráka na tomto titulu začala s nakladatelstvím Triton, které edici Lékařských repetitorií
pro jednotlivé medicínské obory vydává, zhruba před šesti lety. Jako editor
nejprve shromáždil kolektiv zhruba
40 spoluautorů, vesměs významných
českých hematologů.
„Tehdy jsem si uvědomil, že dlouho
nevyšla česká učebnice hematologie.
Přitom hematologie je obor, který se
mimořádně rychle rozvíjí a neustále
přibývají zásadní poznatky o diagnostice i léčbě, které zásadně mění prognózu nemocných. Myslím, že se nám
podařilo v relativní stručnosti vytvořit knihu, která podává aktuální informace o celé problematice hematologie
a základních problémech transfuzního
lékařství ,“ uvedl Indrák, který měl zásadní podíl i na vzniku předchozí a donedávna poslední učebnici s názvem
Hematologie. Nakladatelství Triton ji
vydalo v roce 2006.

Pomoc pro lékaře i studenty
Více než šestisetstránková kniha, která
je mimochodem oproti předchozím deseti dílům z jiných oborů interní edice
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dvakrát objemnější, cílí na širokou
skupinu čtenářů. „Hematologie je velmi složitá, neboť v sobě spojuje klinický a laboratorní obor. S hematologií se
ale setkává každý klinik, protože krevní obraz je naprosto základní vyšetření.
Proto jsme se snažili podělit o poslední trendy v diagnostice i léčbě hematologických chorob nejen s hematology
a internisty, ale i s praktickými lékaři.
Myslím si, že kniha může pomoci i studentům medicíny v přípravě na zkoušky z interny,“ předpokládá Indrák.
Velkou pozornost věnoval autorský
kolektiv oblasti hemato-onkologie. Její
význam stoupá v souvislosti s vzestupem počtu těchto chorob. Podle Indráka v Česku každé dvě hodiny přibude
jeden pacient s hemato-onkologickým
onemocněním. Vzhledem ke zvyšujícímu se věku populace se navíc předpokládá, že v příštích patnácti letech
se v tuzemsku počet onkologicky nemocných zvýší o pětinu.
Do hematologie, a tudíž i do nové
knihy, patří rovněž informace o různých krvácivých stavech včetně hemofilií či v posledních letech hojně diskutovaných trombotických
komplikacích u mladých
lidí, především žen na
hormonální antikoncepci. „Stranou nemohla
zůstat ani problematika
transfúzní léčby, výběru správného dárce či
otázka podpůrné péče.
Rychlý rozvoj oboru souvisí s novými léčebnými
metodami, například
imuno-chemoterapie

a cílená léčba u některých hemato-onkologických chorob zásadně změnily
prognózu a vedly až k vyléčení dříve
neléčitelných nemocných,“ přiblížil
další pasáže knihy Indrák.

jednotlivé snímky spojí dohromady
a výsledný obraz je mnohem detailnější a ostřejší než dříve. „Je to skutečně velký posun dopředu. Podle
úrovně fluorescence teď umíme mikrotubuly počítat, případně rozlišíme, jak blízko jsou u sebe. To zatím
u živých buněk nikdo nedokázal,“
zdůraznil Šamaj.

Zjištění podle něj poskytují důležité informace o vývoji rostliny či jejich
odolnosti vůči stresům. To může mít
v budoucnu praktické uplatnění při
šlechtění či genetické modifikaci hospodářsky významných plodin. „To je cíl,
který je ještě daleko, ale určité informace už máme. Nejprve musíme pochopit,
jak buňka funguje, a teprve pak můžeme přejít k aplikacím. Buňka je totiž taková nejmenší továrna v rostlině,“ naznačil možné směry výzkumu Šamaj.
Rostlinné buňky v tomto případě fungují jako jakýsi ideální model, metodu
lze ale využít i pro studování dynamiky
buněk také v medicínském výzkumu,
což je doména ÚMTM.
Výzkumníci pracovali řadu měsíců
s modelovou rostlinkou huseníček rolní. První fáze obsahovala přípravu samotných vzorků. „Museli jsme testovat,
v jakých podmínkách se rostliny chovají přirozeně a my je můžeme mikroskopicky analyzovat. To trvalo asi rok,“
popsal začátky bádání jeden ze spoluautorů studie George Komis z CRH. Další
rok pak zabralo samotné snímání v mikroskopu, které má vysoké nároky na
kvalitu vzorků a stabilitu vnějšího prostředí. Zajistit je se podařilo především
díky dosavadním mikroskopickým zkušenostem Martina Mistríka z ÚMTM.
Pracné a časově náročné bylo i následné
vyhodnocování. Vědci měli k dispozici
přístroj, který umožňuje čtyři metody
zobrazování a ty navzájem porovnávali.
Od huseníčku chtějí v budoucnu přejít
ke zkoumání mikrotubulů v ječmeni či
vojtěšce.
Podle zúčastněných vědců studie
také dokázala skutečnost, že nedávno
vzniklá vědecká centra dokáží už teď
efektivně spolupracovat.

Přírodovědci pomohli gymnáziu ke grantu
pro vybavení učeben

Další titul zřejmě bude
následovat
Za editora významného díla nebyl
vybrán náhodou. Jednu úspěšnou
učebnici již měl za sebou a hematologii se navíc věnuje přes 40 let. Nejprve v rámci interny, od roku 1985
jako přednosta hemato-onkologické kliniky. „Určitě je to pro mě velké
uznání. Nad editací knihy jsem strávil
hodně času a i díky tomu minimálně
rozsahem přesahuje dosavadní repetitoria,“ poznamenal Indrák. Práce
zaujala i samotného nakladatele. Na
editora se již obrátil s nabídkou, aby
s týmem spolupracovníků připravil také velkou knihu o hematologii.
O potřebnosti a úspěšnosti nejnovějšího titulu svědčí i skutečnost, že sto
kusů přivezených na Olomoucké hematologické dny si zájemci rozebrali
během několika hodin.
(srd)

Zajímavější výuku fyziky a dalších přírodovědných oborů budou moci svým studentům nabídnout učitelé olomouckého
Gymnázia Hejčín. Od Nadace ČEZ totiž
získali příspěvek na moderní pomůcky
a vybavení odborných učeben. Velkou
zásluhu na tom mají pedagogové z přírodovědecké fakulty, kteří nadaným studentům pomáhali s přípravou na účast
v řadě soutěží.
„Finanční příspěvek jsme získali
především díky úspěchům našich žáků
v krajských kolech Fyzikální a Matematické olympiády. Odborníci z přírodovědecké fakulty vedli pro řešitele olympiád semináře, díky nimž se mohli kvalitně
připravit,“ uvedl Jiří Kvapil z Gymnázia
Hejčín.
Podle Lukáše Richterka z katedry
experimentální fyziky je spolupráce fakulty se středními školami dlouhodobá. „Je to pro nás důležité oboustranně.
My pomáháme studentům připravit se
na olympiády i další soutěže a současně
u středoškoláků popularizujeme právě
přírodovědné obory. U těchto mladých
lidí se dá předpokládat, že se jim budou
věnovat třeba i na vysoké škole,“ uvedl

Richterek, který je současně předsedou
krajské komise Fyzikální olympiády. Na
přípravě studentů se podílela i řada jeho
kolegů z fakulty.
Gymnázium za peníze z projektu
Oranžová učebna zakoupilo soupravy
pro výuku elektrodynamiky a alternativních zdrojů elektrické energie. „Žáci
budou moci pracovat s nejmodernějším
vybavením a seznamovat se efektivněji
s probíraným učivem prostřednictvím
zajímavých pokusů a názorných pomůcek,“ uvedl Kvapil. Gymnazisté tak mohou měřit velikosti indukovaného napětí,
sledovat pohyb vodiče s proudem v magnetickém poli, sestaví si model feromagnetického měřicího přístroje, alternátoru, dynama a prakticky ověří funkci
solárního panelu.
Spolupráce obou vzdělávacích institucí přinesla své ovoce již v minulosti. Loni
například pracovníci katedry experimentální fyziky pomohli středoškolákům sestavit robota, který přemisťoval náklad
uvnitř modelu vesmírné stanice. Studenti
si za něj přivezli z mezinárodní robotické
soutěže, kterou vyhlašuje Evropská kosmická agentura, druhé místo.
(srd)

Zprávy 

PopUP aneb Když fakulty spolupracují a na rektorátě vznikne malá „reklamka“

 Anketa

Martin Višňa

Jaké je vaše ideální léto?

Neděláme z vědy vědu. Toto motto
v uplynulých dvou letech nejrůznějšími popularizačními aktivitami přesvědčilo veřejnost, že vědci
nejsou podivíni zavření v laboratořích. Přestože evropský projekt
zkráceně zvaný PopUP v závěru
června končí, s mottem i populárně podanou vědou by se veřejnost
měla setkávat nadále.

Zuzana Taxová
2. ročník FF
Čeká mě práce. Živím
se sama, takže potřebuji brigády, abych
si vydělala peníze na
další studijní rok, a možná mi to vyjde
i na nějakou dovolenou. Zřejmě bych
využila nějakou z nabídek na poslední
chvíli. Mám to tak každý rok. Také se už
chci soustředit na přípravu bakalářské
práce.

Na začátku všeho byly aktivity popularizující výsledky vědy a výzkumu
na jednotlivých fakultách, zejména
na přírodovědecké, která pořádala
přírodovědné jarmarky nebo Univerzitu dětského věku, a filozofické, která
hostí tradiční festival populárně-vědeckých snímků Academia film Olomouc a kde se mimo jiné zabydlel formát neformálních přednášek Science
Café. Chyběl však komplexní celouniverzitní systém medializace a popularizace. Právě proto vznikl na přelomu
let 2011 a 2012 projekt Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny.
„Do projektových aktivit se zapojily všechny fakulty, i když některé
třeba méně intenzivně. Myslím si ale,
že jsme projekt nastavili dobře, že se
centrální řízení s koordinátory a garanty aktivit na fakultách osvědčilo,“
uvedl hlavní řešitel projektu a současně proděkan přírodovědecké fakulty
Roman Kubínek.
V čele projektu s ním stanul vedoucí oddělení komunikace Radek Palaščák. „Díky projektu jsme poprvé mohli
pro propagační a marketingové aktivity univerzity využít finanční zdroje ve
výši, v jaké si to tato oblast zaslouží.
Vznikla nám na oddělení taková malá
‚reklamka‘. A fungovala opravdu skvěle,“ komentoval jeden z přínosů projektu Palaščák.

Jiří Pavlásek
4. ročník FF
Všechny představy
o ideálním létě jsem
před pár lety ztratil. Nyní budu psát diplomovou práci,
to je podstatné. Nějak si práci během
léta rozdělím, ale na dovolenou typu
čtrnáct dnů někde úplně mimo to rozhodně nevidím. Rád jezdím na kole, do
zahraniční nejezdím.

Školáci si v programu Dětské univerzity oblíbili hodiny chemie.

a obrovskou inspirací spolupracovat se
všemi,“ řekl šéf oddělení komunikace.
Mezifakultní spolupráci si pochvalují také jednotliví koordinátoři. Podle
proděkanky lékařské fakulty Elišky
Sovové byl projekt úžasnou příležitostí skamarádit se s ostatními fakultami,
Jaroslav Franc z teologické fakulty si
zase cení možnosti naučit se fakultu
prezentovat nejen v rámci univerzity,
ale i tváří v tvář veřejnosti. Na právnické fakultě byl projekt zase jedním z faktorů, které vyústily ve vytvoření tamního PR oddělení.

Výjezdy, kavárny, děti,
veletrhy

„Ještě nyní, po dvou letech pravidelného setkávání s kolegy z fakult, občas žasnu nad tím, jakým potenciálem univerzita disponuje. Bylo mi ctí

Právě právnická fakulta využila možnosti a uspořádala za podpory projektu
sérii veřejných přednášek v kavárnách
věnovaných novému občanskému zákoníku. Medici se soustředili na antivakcinační hnutí, výrobu léčiv nebo
problematiku AIDS, série Science Café
se během dvou let tematicky rozkročila
od nezdravého životního stylu školáků
přes záchranu nosorožců až k pohledu
do minulosti vesmíru. Šíří disponovala také nabídka výjezdních přednášek

Stop autům

Fenomén Chomsky

Univerzita Palackého deklarovala
zájem o změny v městské dopravě.
Požaduje rozvoj cyklistiky.
Ke společné debatě o rozvoji cyklodopravy v Olomouci se minulý týden
sešlo vedení univerzity se zástupci většiny politických stran.
„Dřívější obrovský nárůst automobilismu už nějakou dobu nahrazuje
intenzivní řeč o kvalitativních aspektech městského života, o obnovně komunity ve městě, o posílení městské
identity. Myslím si, že univerzitní projekt UP Bike může napomoci zvýšení
kvality života,“ řekl v debatě rektor Jaroslav Miller.
Že je na čase hovořit o změnách
sedm let starého Strategického plánu
rozvoje města Olomouce a mikrore
gionu Olomoucko, prohlásil i Jaroslav
Martínek z Asociace měst pro cyklisty.
„Neobsahuje cyklodopravu, věnuje se
pouze cyklistickým stezkám z hlediska
rekreace,“ vysvětlil.
Město pro cyklistickou variantu dopravy zatím nevytváří podmínky. „Měli
bychom se bavit víc o mentalitě lidí, to
je základní problém,“ uvedl Miller.
Beseda byla součástí projektu
UP Bike. Další se uskuteční zhruba za
tři měsíce.
(map)
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Spolupráce fakult

„Tak to otevřete,“ pokynul Chomsky
prorektorovi Petru Bilíkovi, který mu
přinesl na pokoj obrovský balík, jenž
na recepci hotelu nechala zaslat Chomského žena. Byl v něm kufr. „Mám z té
dlouhé cesty spoustu knih, které už
nemám kam dávat,” odvětil Chomsky.
V doprovodu organizátorky konference Olinco Ludmily Veselovské si pak
Chomsky našel alespoň chvíli ve svém
nabitém programu, aby se podíval na
olomoucké dominanty na Horním náměstí. Pak už se odebral na pokoj, kde
před debatou odpočíval. Bylo evidentní, že náročné pracovní cesty zvládá
především díky svému „úspornému

pro základní a střední školy, kterých se
uskutečnilo na pět set.
Čtyři stovky dětí poodhalily taje
řady vědních oborů a odnesly si z Dětské univerzity svůj první vysokoškolský
diplom, nepočítaně lidí navštívilo popularizační prezentace na Noci vědců,
Majálesu UP nebo třeba na jarní Floře
Olomouc. Tisíce lidí se také zastavily
u kontaktního místa UPoint ve Vlastivědném muzeu. Přes tisícovku článků, reportáží a fotogalerií z akcí obsáhl projektový web a vznikl také portál
na podporu aktivního životního stylu
Radost z pohybu a Virtuální lékařský
dům zaměřený na podporu zdraví.
Kromě toho prošly desítky akademických pracovníků kurzy popularizace.

Vyvrcholení: Veletrh vědy
a výzkumu
Tečkou za vším bude v pátek 20. a v sobotu 21. června druhý ročník Veletrhu
vědy a výzkumu, největší univerzitní
populárně-naučné akce. Během ní si
návštěvníci na stovce stanovišť v areálu
Korunní pevnůstky a v budově přírodovědecké fakulty vyzkoušejí chemické či
fyzikální pokusy, dozvědí se zajímavosti

režimu“, od kterého se odvíjí i jeho
skromné požadavky na ubytování
a stravování.
Filozof Martin Škabraha a dokumentarista a Vít Janeček položili
poslední dotazy zaslané prostřednictvím webového formuláře přesně
o půl deváté. Bezprostředně poté se
Chomsky odebral na večeři do bistra
Denisova Šest, při které si od moderátora debaty a děkana filozofické fakulty Jiřího Lacha nechal krátce odpřednášet dějiny středoevropského
regionu.
Ve čtvrtek ráno čekala Chomského audience na rektorátě. Přivítal ho
zde emeritní rektor a anglista Josef
Jařab. V roce 1969 byl párkrát na jeho

Foto: Martin Višňa

z oblasti práva nebo jazykovědných
oborů a podívají se také na problematiku lidského zdraví a životního stylu.
Akci si rozhodně nenechá ujít ani
jeden z absolventů Dětské univerzity
Dominik Milien. „Využili jsme každou
volnou chvíli, abychom mohli na aktivity projektu z Přerova dorazit. Jeho
největší přínos vidím v rozvoji Dominika a jeho nadání, v podpoře jeho zájmu o vědu. Jako rodiče nadaného dítěte musíme neustále vyhledávat aktivity,
které jsou zajímavé, nápadité, atraktivní pro jeho přemýšlivou hlavičku, a především dostupné v okolí. PopUP nám
v tomto ohledu velmi pomohl,“ uvedla
Dominikova matka Ivana.

Co bude dál?
Dětská univerzita bude fungovat nadále. „Skoro bych řekl, že si ani nemůžeme dovolit ji zastavit, protože zájem
veřejnosti je velký. Už nyní se připravuje na přírodovědecké fakultě zimní
semestr,“ prozradil Roman Kubínek.
Podle Radka Palaščáka bude pokračovat v nějaké formě také Veletrh vědy
a výzkumu a počítá se i s pokračováním
kontaktního místa UPoint.

přednášce na MIT. „Bydlel jsem tehdy
za rohem na Franklin Street a byl jsem
tehdy vlastně šoférem Romana Jacobsona, který byl jeho konkurentem. Jacobson mě na Chomského upozornil,“
vzpomněl Jařab.
Hned vzápětí se uskutečnila tisková
konference ve filmovém sále Konviktu.
Začalo se opět načas, proto Chomsky
na začátku s úsměvem kvitoval „až germánskou přesnost místní organizace.“
Mediální bouři, kterou jeho vyjádření o českých disidentech vyvolalo, už sledoval jeden z nejvýznamnějších intelektuálů současnosti na cestě
do Prahy. Do vlaku nasedl krátce po
svém příspěvku na lingvistické konferenci Olinco.
Reakce na tiskovou konferenci bral
Chomsky s odstupem. „Média takto
prostě fungují,“ dodal a vyjádřil politování nad tím, že většina médií přebrala zprávu z ČTK. „Škoda že tu nebyli
ti, které moje vyjádření tak pobouřilo,
mohla to být zajímavá debata,“ dodal
Chomsky, jakoby litoval, že jeho evropská šňůra právě skončila.
Matěj Dostálek
autor byl členem štábu návštěvy
Noama Chomského v Olomouci

Monika
Andersonová
4. ročník CMTF, FF
Nemám představu
o ideálním létě. Za dva
týdny odjíždím v rámci Erasmu na pracovní stáž. Tři měsíce
budu ve Španělsku. Dřív jsem byla především doma na Slovensku a léto trávila na letních táborech s dětmi. Později
jsem začala jezdit do Španělska na brigády. Peníze, které jsem vydělala, mi
pomohly při studiu v Olomouci.
Sabina Buláková
3. ročník LF
Ráda bych stihla nějakou brigádu i užít si
léto na nějaké dovolené. Ale obávám se, že
se mi to letos nepodaří, mám hodně
studijních povinností. Musím složit tři
poměrně rozsáhlé zkoušky z patologie, patologické fyziologie a imunologie. Kdyby mi přece jen zůstal nějaký
čas, ráda bych vyrazila s kamarády na
nějaký výlet.

Léto je vždy ideální
263 hlasujících přilákala letní anketa
Žurnálu Online. V představách respondentů je nejlepší léto na horách. Hory
jako svou srdeční destinaci zvolilo čtyřicet procent čtenářů, což představuje
104 kliknutí.
Na druhé pozici se umístilo cestování. Prostě cestujeme rádi. Výsledek
90 hlasů znamenal 34 procent. Moře
a sladké nicnedělání se pohybují na
stejné úrovni kolem deseti procent.
Jen čtyři procenta čtenářů si myslí, že letní období je nejlepší strávit na
brigádě. Odpověď zvolilo jedenáct lidí.
Jejich prázdniny jim asi bude ze zbývajících 96 procent hlasujících málokdo
závidět.
Ať už budete léto trávit jakkoliv, mějte ho povedené a slunečné! (map, caf)
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 Rozhovor

„Poznat historii znamená pochopit souvislosti“
Velena Mazochová

„Kdybych to bývala věděla dřív, tak
bych jim to zarazila,“ říká s úsměvem
emeritní profesorka historie Libuše
Hrabová na adresu iniciátorů návrhu
na udělení letošní Ceny Františka Palackého. „Mám smíšené pocity, protože jsem se na jejím vzniku i na výběru
některých z jejích kandidátů v devadesátých letech podílela. Svou publikační činností se navíc nemohu rovnat
předchozím laureátům, profesorům
Polišenskému, Šmahelovi, tím méně
Palackému,“ dodává uznávaná historička středověkých dějin. Cenu Františka Palackého převezme 18. června
za vynikající výsledky tvůrčí činnosti
na poli vědy. Její vlastní historie spjatá
s Univerzitou Palackého se však odvíjí
už od poloviny minulého století a věrně odráží dějinné mezníky poválečného vývoje.
Jste ostravská rodačka a studovala
jste původně na Univerzitě Karlově.
Co vás přivedlo do Olomouce?
Olomoucká univerzita se v tom roce
1947 teprve rozbíhala, šla jsem proto
studovat do Prahy – historii, češtinu
a lužickou srbštinu. O dva roky později jsem se přesunula za svým mužem na
Univerzitu Palackého. Po roce jsem se
přihlásila do aspirantury a věnovala se
doktorské práci o lenním systému biskupa Bruna ze Schaunburku. Ten mě
přitahoval už od dětství, protože nám
už ve třetí třídě paní učitelka vykládala, jak založil Ostravu. Byl to pro mne
tehdy ohromný objev, protože to byly
dějiny mimo tu základní linii – Libuše,
Přemysl, Žižka, Komenský.
Svůj hlavní zájem jste ale směřovala
k Polabským Slovanům. Proč?
Těmi jsem se zabývala ještě dřív než
v té třetí třídě. Byla to pro mne dobrodružná literatura – Karel May a Polabští Slované. Zaniklé národy, z nichž
zbyli jen Lužičtí Srbové, které zmizely
beze stopy a téměř bez kousku dochovaného textu. Ale důležitá byla ještě
jedna věc: vyrostla jsem za situace,
kdy se neustále pociťovalo ohrožení
Německem. V roce 1933 jsem měla pět
let, kdy jsme slýchali – počkej, až bude
válka. Velmi intenzivně si z té doby pamatuji, že jsme jeli na výlet do Německa, abych viděla, jak to tam vypadá.
Přijeli jsme do Bohumína, přešli jsme
most a byli jsme v Hitlerově říši. První, co jsme uviděli, byla nějaká kůlna,
na které byl namalován „haknkrajc“,

a před blízkou hospodou nasedal SA
man ve žluté uniformě na motorku.
Ten pocit ohrožení, který jsem cítila
z té situace, jsem si pamatovala navždy. To byl další důvod, proč mne Polabští Slované zajímali, protože tehdy
to nebyla neznámá historie.
Jak jste prožívala padesátá
a šedesátá léta?
Druhá polovina padesátých let byly
strašně těžké doby, kdy sílil tlak na zrušení univerzity. Nakonec je absurdní,
že se to nepovedlo i díky tomu, že se
vlády na lékařské fakultě chopili dva
bratři – Jaromír a Vladimír Hrbkové,
ultrakomunisté, kterým šlo hlavně o jejich vlastní moc. Fakultní nemocnici se
tehdy říkalo „nemocnice u nemilosrdných bratří“. O tehdejším dění jsem ale
věděla jen zprostředkovaně, byla jsem
se dvěma dětmi na mateřské dovolené,
také jsem pak onemocněla a vracela
jsem se až v roce 1959. Potom už vše
směřovalo k roku 1968, kdy jsme stále intenzivněji cítili, že něco přijde. Už
od Vánoc 1967 se začalo budit Pražské
jaro, a my jsme chodili ze schůzí, stáli s nohama v blátě a s hlavou v nebi
a debatovali – jak to bude, co by mělo
být a co by se mělo udělat. Doufám, že
tehdy jsem se aspoň snažila něco udělat. Když se to pak obrátilo, doslechla
jsem se, že o mně na nějaké husákovské

Cena Františka Palackého je oceněním vynikajících výsledků tvůrčí
činnosti na poli vědy nebo kultury, které přispívají k prestiži České republiky
a Univerzity Palackého. Byla zřízena k příležitosti dvoustého výročí narození
Františka Palackého 14. června 1998. Jménem Univerzity Palackého ji uděluje
její rektor zpravidla jednou za dva roky.
K dosavadním laureátům patří historici Josef Polišenský a František Šmahel, biolog Oldřich Nečas, kardinál Tomáš Špidlík, in memoriam, nebo první
polistopadový rektor Josef Jařab.
Udělení Ceny Františka Palackého profesorce Libuši Hrabové proběhne
na slavnostním zasedání vědeckých rad a akademických senátů 18. června
v Konviktu v kapli Božího Těla.

Meeting – nová aplikace
systému EDIS
Edukační a informační systém EDIS, který vyvinulo oddělení dalšího vzdělávání,
umí nově sjednat pro všechny pracovníky
univerzity termíny schůzek. Umožňuje to
aplikace Meeting.
Nová aplikace připomíná známý Doodle,
ale je plně včleněna do univerzitního informačního prostředí. „Používat ji může
každý, kdo se může přihlásit do univerzitního portálu,“ podotkl Pospíšil.
EDIS Meeting je uživatelsky příjemný.
Návrh či potvrzení schůzky uživatel dostane také e-mailem. Aplikace obsahuje
systémové zázemí se všemi uživateli univerzity, se všemi účty.
(caf)
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schůzi říkali, že jsem „sladkými slovy
a milými úsměvy sváděla dělnickou
třídu“. Dodnes to pokládám za velmi
krásný kompliment: svádět ne jednoho dělníka, ale celou dělnickou třídu –
kdo to dokáže?
Stihla jste se habilitovat?
Ano, to bylo ještě v únoru 1968, a ještě
do srpna se toho dalo moc udělat, a nějakou dobu i po něm. Jezdili jsme do
Uničovských strojíren a jiných závodů a agitovali pro myšlenky Pražského jara. Představy z tehdejších debat
se ještě pořád zdály být realizovatelné.
Jediné, s čím se muselo počítat, byla
okupace. Moje habilitační práce už pak
ale nesměla vyjít a rukopis byl zničený. Měla jsem ale samozřejmě kopii, tu
jsem ale k vydání na začátku devadesátých let musela upravit, a hlavně doplnit
o poznatky z nové odborné literatury.
Brala jste to jako velkou křivdu,
když jste potom musela z fakulty
odejít?
Ne. Byla jsem na to hrdá. A měla jsem
zase velké štěstí a rozhodně jsem dopadla lépe než mnozí jiní, protože mne
přijali do olomoucké Vědecké knihovny.
To byla výhra, protože mne kvůli výhradám, že se stýkám s lidmi, zařadili
do meziknihovní výpůjční služby a tam
jsem mohla využít času k četbě. Když totiž přišla nějaká kniha z české nebo zahraniční knihovny, měla jsem za úkol
vypsat lístek a poslat oznámení poštou.
A než si čtenář pro knihu přišel, měla
jsem dva dny na to po večerech ji přečíst.
Měla jste chuť i v této době bádat?
Velkou. Ale měla jsem samozřejmě zákaz publikovat. Zjistila jsem to, když
jsem ve skladu knihovny objevila knihu s podpisem Karla Havlíčka Borovského. Zpráva, kterou jsem o nálezu napsala, pak mohla vyjít až v roce
1990. A všechny moje publikace byly

Děkan lékařské fakulty
předal ceny autorům
nejlepších vědeckých prací

Patristická konference
přilákala badatele z Evropy
i Ameriky

Sedmnáct akademických pracovníků
a studentů se stalo na počátku června
čerstvými držiteli Cen děkana lékařské
fakulty za rok 2013. Laureáti si odnesli
diplomy, fakultní víno a finanční odměny v celkové výši téměř 400 tisíc korun.
Ceny děkana uděluje fakulta každoročně autorům nejvýznamnějších publikací a nejlepších studentských vědeckých
prací. Oceňuje i zvýšení kvalifikace mladých vědeckých pracovníků. Letos byl
výčet rozšířen i o práce s významným citačním indexem v rámci databáze Web of
Science.
(mav)

Po čtyřech letech se včera do Olomouce
znovu sjeli evropští a američtí odborníci
na starokřesťanskou literaturu, kteří přijali pozvání na mezinárodní kolokvium
věnované výkladu Bible v díle Klementa
Alexandrijského. K hlavním hostům na
cyrilometodějské teologické fakultě patřili Annewies van den Hoek, Judith Kovacs
a Alain Le Boulluec. Kolokvium přilákalo
přes třicet účastníků z teologických a filozofických fakult v Praze, Brně a Bratislavě. Představuje jeden z badatelských
okruhů projektu Historie a interpretace
Bible – Centrum excelence.
(mav)

v trezoru mezi závadovými knihami
a nesměly se půjčovat.
Napadlo vás během těch dvaceti let,
že se budete moci někdy vrátit?
Občas se mi o tom zdálo, ale jsem
realista a nepočítala jsem s tím. Ale
překvapená jsem nebyla. Když člověk
dvakrát za život zažije, že se ráno vzbudí, za okny jsou cizí tanky a potom se to
všechno změní, ví, že nic na světě netrvá věčně.
Jak probíhal váš návrat na katedru
historie? Co všechno se změnilo?
Byli tam samozřejmě lidé, kteří mne
neznali a které jsem ani já v životě neviděla. Měla jsem zpočátku trochu dojem, že na mne hledí jako na něco, co
přinesla kočka ze smetiště dějin. Ale
s některými jsme si řekli ahoj a jelo se
dál. Začala nová etapa. Větší hrůzu
jsem měla podívat se na to, co jsem dřív
přednášela. Ale nebylo to tak zlé, přesto jsem to už chtěla dělat trochu jinak.
A když dnes dělám bilanci toho prvního ročníku historiků, myslím, že se mi
povedl – jsou dnes z nich profesoři, docenti, významní archiváři, muzejníci.
Jak jste učila?
Ve vybraných seminářích jsem se zaměřovala na problémové okruhy a velice mne bavilo vymýšlet různá témata
výběrových přednášek. Studenti říkali, že byly pro ně samotné překvapením
a mluvili o mně jako o „ té slavné Indoevropance“. Mám totiž tendenci zahrnout ve výkladu co možná největší
časový úsek – začít někde u těch Indoevropanů a skončit v současnosti. Ale
v tom je podle mne i smysl popularizace dějin, aby lidé pochopili souvislosti
a věděli, co vlastně naši předkové chtěli
a co nám z toho zůstalo.
Je interpretace dějin vždycky
subjektivní?

Odpromovaly tři stovky
nejstarších studentů
Slavnostní promocí se 6. června se svou
alma mater rozloučily více než tři stovky posluchačů Univerzity třetího věku.
Osvědčení o úspěšně završeném studiu
převzali v aule právnické fakulty absolventi čtrnácti specializovaných běhů.
„Dovolte, abych pln obdivu k vašemu
nasazení a ochotě jezdit mnohdy desítky kilometrů kvůli výuce do Olomouce,
sňal svou rektorskou čapku a uklonil se
vám,“ prohlásil rektor Jaroslav Miller.
Jako dlouholetý lektor Univerzity třetího věku ocenil entuziasmus a elán, s nímž
nejstarší univerzitní posluchači ke svému
dalšímu vzdělávání přistupují.
(mav)

Libuše Hrabová (*1928)
Byla uznávanou historičkou středověkých dějin již před rokem
1968. V období normalizace musela vysokoškolské prostředí opustit
a po celých dvacet let, kdy působila v olomoucké Státní vědecké
knihovně, nesměla publikovat.
Po roce 1989 byla rehabilitována
a vrátila se na katedru historie filozofické fakulty. Jako její vedoucí se
zasadila o moderní pojetí vědeckého pracoviště a o rozvoj mladých
pracovníků katedry, kterým rovněž
pomáhala zprostředkovávat cenné
mezinárodní kontakty. Svou erudicí, entuziasmem a pedagogickým
zápalem zcela zásadně ovlivnila
několik polistopadových generací
studentů historie a mnoho z nich
inspirovala k profesní dráze historika či učitele dějepisu.
Její přednášky a semináře patřily k nejnáročnějším a zároveň nejnavštěvovanějším a intelektuálně
nejinspirativnějším předmětům.
Po roce 1990 se profesorka Hrabová mohla také naplno věnovat
historickému výzkumu a vydala několik vědeckých monografií,
které jsou ceněny českou i zahraniční badatelskou obcí.

Jistě. Dějiny jsou to, co se dělo. Z toho
zůstala v lidské paměti jenom dosti nepatrná část, poněvadž si mnohdy nepamatujeme ani to, co jsme měli včera
k obědu. Pak jsou věci, které si člověk
pamatuje tak jako já ten haknkrajc.
A někteří lidé mají zájem o tom napsat
a tak se to dostává do širšího povědomí – ostatní si to přečtou nebo poslechnou od pana učitele. I Kosmas vybíral
z toho, co se uchovalo v paměti. Ať už je
historie podaná tak, že odpovídá tomu,
co se dělo, nebo to zkresluje, i tak je –
jak říkal Palacký – zrcadlem, do kterého se další generace podívá a zeptá se:
A jak já tam vypadám? Jako darebák?
Jako pokračovatel těch přede mnou?
Nabízet tyto odpovědi – to je asi hlavní
úkol historie.
Máte teď nějakou rozdělanou práci?
Až moc. Hlavně bych jako poděkování olomoucké Vědecké knihovně ráda
dokončila práci čerpající z výběrového
semináře, který běžel na katedře asi
pět let pod názvem Z pokladů Vědecké
knihovny. Byl věnován knihám, které
nikoli svým obsahem, ale tím, jak vypadají, jak byly sepsány a vytištěny, jsou
také dokladem minulosti a mohou být
i tím zrcadlem. Vazba, přípisky, titulní
list, rejstříky, marginálie po stranách
i zvolená koncepce bádání – tím vším
může kniha vypovídat k té které době.
Vracíte se občas na fakultu?
Jen když si kolegové vzpomenou, že
bych ještě mohla mít nějakou přednášku. Mám už teď mezi svými studenty
vedoucího katedry, děkana i rektora.
Když má člověk v mém věku kromě
hodných dětí a vnoučat i hodné žáky,
co víc ještě může chtít?

Jiří Langer v čele senátu
Speciální pedagog Jiří Langer se stal novým předsedou Akademického senátu
Univerzity Palackého. Místopředsedy
jsou Tomáš Opatrný a Josef Kaštil ze studentské sekce.
„Chci, aby senát dokonale plnil roli, kterou mu dává vysokoškolský zákon. Měl
by být konstruktivním partnerem vedení univerzity a na jejím chodu se také
podílet. Senát by měl současně dbát, ale
také dohlížet na dodržování všech zákonných pravidel,“ řekl po svém zvolení nový
předseda.
Langer byl jedním ze čtyř kandidátů,
hned v prvním kole volby získal 14 hlasů,
ke zvolení mu stačilo třináct.
(caf)

Zprávy 

Kdybys mi viděla do hlavy… Životní tragično i komično melodramu
Milada Hronová

David Hrbek navštěvuje s železnou
pravidelností olomouckou kavárnu
Palác. Řada jeho štěpných či překvapivých rýmů, které má tak rád, vznikla právě v těchto místech a nově dala
i základ melodramu Kdybys mi viděla
do hlavy. Ve své premiéře dílo zaznělo
počátkem června v kapli Božího těla.
„Někdy mne po ránu u kávy napadne
několik dvojverší, jindy jednoduše nic.
Nejsem nějak pilný člověk. Spíš vnímám tuto činnost jako dobrou hru, při
níž si procvičuji mozek tím, že přemýšlím nad rýmem,“ řekl absolvent české
a anglické filologie Univerzity Palackého David Hrbek.
Ve svých verších Hrbek poetickým
způsobem a sobě vlastním humorem
zaznamenává každodenní skutečnosti, přitom čtenáři ponechává velký prostor k vlastní fantazii. Využívá bohaté
symboliky i metafor.

Celoživotní duo, které
nepřestává hrát
Soubor veršů, z nichž vznikl melodram
Kdybys mi viděla do hlavy, je určen pro
dva hráče, violistu a klavíristku. Spolu
tvoří celoživotní duo, které již potisící
hraje stejný repertoár. A nepřestává.
Podle Davida Hrbka dal příběhovou
linku melodramu člen katedry hudební
výchovy Tomáš Hanzlík, který skladbu
i zkomponoval.

„Domluvili jsme se s Tomášem
Hanzlíkem v době, kdy dopsal operu
Voda a vzduch. Byl tehdy nadšený tím,
že zkomponoval prozaické dílo a přijal
nabídku, že se do seriózně znějících
tónů pokusí zkomponovat i mé říkanky. Pamatuji si, že ještě týž večer mi telefonicky sdělil, že jsou mé verše výborné. Pak se však nějakou dobu neozval,“
vzpomněl Hrbek. Své verše slyšel v zajímavém celku až při premiéře v kapli
Božího těla.

Nahlédl do myslí fiktivní
dvojice a zkomponoval
melodram
„U notového záznamu jsem přemýšlel
o tom, co vše daný pár zažil mimo pó
dium. Skrze výběr z tragikomických
Hrbkových textů jsem se snažil nahlédnout do myslí fiktivní dvojice. Dvojice,
která si sice leze na nervy, jeden bez
druhého však nemůže být,“ vysvětlil
Hanzlík. Sám se ujal i recitace, ženský
part pak u klavíru doplnila jeho kolegyně Irena Černíčková.
Podle autora textu je výsledná podoba vydařená. „Hanzlíkova hudba
je bezpochyby geniální. Mne jen stále
překvapují ohlasy typu, co se ti stalo,
co ti je a podobně. Vážně se mi neděje
nic! Přes tragikomičné pojetí jsou mé
verše skutečně jen žerty, které z velké
části vznikají v nikotinovém kavárenském oparu. Možná to tak nevypadá,
ale jsem optimisticky založený člověk,“
prohlásil Hrbek.

Příště? Třeba s hereckým
obsazením
Kdyby měl melodram Kdybys mi viděla
do hlavy reprízu, David Hrbek by rád,
aby hudebníky doprovázeli profesionální herci. „Živě si na místě recitátorů
dovedu představit Mirka Hrušku nebo
Stanislava Šárského. Disponují vynikajícím zvučným hlasem. Ženský hlas by
určitě sedl Ivaně Plíhalové,“ řekl Hrbek.
Spolupráci s Hanzlíkem považuje za
výbornou a vlastně už i tradiční. Hrbek

Vydavatelství poprvé v čele
Loňská produkce více než čtyř stovek
titulů vynesla Vydavatelství Univerzity Palackého na první místo mezi největšími vydavateli českých vysokých
škol, univerzit a ústředních státních
institucí. Vynikající pozici potvrdilo
také v žebříčku privátních subjektů,
na němž obsadilo třetí příčku.
Podle zdrojů Národní knihovny ČR
a Národní agentury ISBN předstihlo
olomoucké univerzitní vydavatelství

se svou produkcí 418 neperiodických
publikací ostravskou Vysokou školu
báňskou s 334, Masarykovu univerzitu
v Brně s 265 tituly a pražské Karolinum
s 200 publikacemi. Zároveň dosáhlo na
třetí místo v žebříčku největších privátních vydavatelů a zařadilo se za nakladatelství Albatros (730) a Euromedia
Group (510).
„V posledních deseti letech se pohybujeme mezi prvními deseti komerčními subjekty a v první pětce vydavatelů

Hana Dziková, ředitelka univerzitního vydavatelství

Foto: Velena Mazochová

David Hrbek
Studoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Od roku 2000
pracuje jako lektor animací v Muzeu umění Olomouc. Od roku 2003
rovněž působí jako moderátor
talkshow s názvem Scénické rozhovory v pražském Švandově divadle. Má i svou Talkshow Davida
Hrbka s domovskou scénou v Divadle hudby a nově i v kroměřížském
Domě kultury.

Ocenění Cyrila Stejskala
vysokých škol. Na první příčku jsme ale
vystoupali poprvé,“ upřesnila ředitelka
vydavatelství Hana Dziková.
Za nárůstem loňské produkce, která se zvýšila o téměř stovku publikací,
stojí především projektové zakázky. Ty
tvoří zhruba dvě třetiny celkového objemu vydaných publikací. Vliv na výši
celkové produkce má podle Dzikové
také rostoucí zájem pracovišť o body
RIV, k jejichž zisku přispívá tvorba vědeckých monografií.
Mezi prestižní publikace loňského
roku se řadí především unikátní reedice vzácného slovníku Václava Flajš
hanse Česká přísloví. Sbírka přísloví,
průpovědí a pořekadel lidu českého
v Čechách, označovaný za jednu z nejcennějších lexikografických sbírek českých rčení. V průběhu roku byly vydány
také ojedinělé tituly Čechy a Peru Pavla
Štěpánka, Olomoucká poezie a próza
po roce 1989 Lubomíra Machaly, třetí
díl výboru z díla Josefa Ludvíka Fischera nebo Atlas speciálně pedagogických
center kolektivu autorů, který byl slavnostně pokřtěn loni v září v prostorách
Senátu v pražském Valdštejnském paláci.
(mav)

Mushrooming

One interesting difference in USA and central Europe and especially Czech is the
entire topic of mushrooming. Basically we are told to stay away – we are forbidden
to touch – and most people are stepping on them or kicking them. I had to restrain
myself as I was led one day while walking a distant path in north Moravia, and my
companions all of sudden started to point, they were smiling, laughing, and even
running deeper into the woods. I could not imagine what spell, or incantation had
led them astray – and they came back with scores of mushrooms. A few years later,
one father of a friend, invited me to join him on his mushroom hunting, I thought
okay, I am going to get in the nature and learn how to do this. Four hours later, we
emerged from the woods, completely tired, with a rainbow color of toadstools in all
sorts of sizes and shapes. Then I began to watch my friend to clean this collection
of fungi. He was sort of transfixed into another world of happiness and attention.
Later we ate some amazing soup from these mushrooms. I was bracing myself to
fall over at any time, or perhaps I would die in my sleep, I could see my mother’s finger wagging at me from all the way across the ocean. Or, maybe there was going to
start some hallucinogenic mind trip as a result of the mushroom. Actually it was all
very nice, learning about the forest, walking up and down, smelling the forest air
and the earthy tones of the mushrooms, and I slept very well! One thing for sure,
when my American friends come here, I am going to take them mushroom hunting!

je autorem libreta Hanzlíkova operního muzikálu Labyrint vášně, v němž
vystoupila operní pěvkyně a laureátka Ceny Thálie Soňa Červená, textu ke
komorní opeře Romeo a Julie i libreta
k opeře Tvarůžkové ódy.
„Stále něco píšu, je to kontinuální
proces,“ tvrdí Hrbek. V létě chce dopsat knižní rozhovor s hráčem pokeru
Martinem Staszkem a měl by také dokončit i sérii knižně vydaných rozhovorů s hudebníky.

Jako zadostiučinění chápal profesor Jiří
Musil letošní udělení medaile in memoriam ministrem školství docentu Cyrilu
Stejskalovi. Rodák z Olomoucka a vysokoškolský pedagog zemřel na konci šedesátých let v zapomenutí. Jeho
památku se po revoluci snažil vzkřísit
právě Musil.
Stejskal za první republiky absolvoval studijní pobyty na univerzitách
v Hamburku a Ženevě u zakladatele
diferenciální psychologie Williama
Louise Sterna a Édouarda Claparéda.
Po návratu spoluzaložil Studentskou
poradnu pro volbu povolání a jeho řečnické a argumentační umění jej postavilo do čela pedagogických sjezdů pro
výzkum dítěte v Praze (1926 a 1934)
a v Bratislavě (1930). Byl autorem reformy jugoslávského školství.
Po nástupu komunistů k moci byl
v roce 1949 předčasně penzionován
a v červnu 1950 přepaden státní bezpečností a po více než rok trvající vazbě
byl v září 1951 protiprávně odsouzen za
vlastizradu. Záminkou byly jeho cesty
do zahraničí, na něž byl zván na mezinárodní konference a k přednáškám na
univerzitách.

„Byl to vynikající pedagog, kolega
J. L. Fischera z některých meziválečných redakčních skupin, Masarykův
žák. Za minulého režimu jej perzekvovali, zavřeli a jeho rodinu odstěhovali.
Při bezcitném vyšetřování mu dokonce
vybili mu zuby a přišel také o oko. V kriminále navíc dostal tuberkulózu,“ uvedl Musil. Stejskalův příběh dobře znal.
Před několika lety o něm olomoucký
autor vydal útlou monografii. O Stejskalovo ocenění žádal postupně tři prezidenty. Bezúspěšně. Letos byl Stejskal
oceněn jako pedagog.
(caf)

Houbaření

Donald N. Roberson, Jr.
odborný asistent, FTK

Zajímavý rozdíl mezi USA a střední Evropou, a zejména Českem, představuje houbaření. Učili nás, že se houbám máme vyhýbat a nesmíme se jich dotýkat – hodně
lidí na ně proto šlape nebo do nich kope. Když mě jednoho dne vzali na procházku
v odlehlé části severní Moravy a mí průvodci znenadání začali na něco ukazovat,
nejprve se usmívali, pak smáli a nakonec vběhli hlouběji do lesa. Neuměl jsem si
představit, jaké kouzlo nebo zaklínadlo je odvedlo pryč. A pak se vrátili s hromadou
hub. O pár let později mě otec jednoho kamaráda pozval, abych se k němu přidal
k „honu na houby“. Řekl jsem si, že se aspoň dostanu do přírody a naučím se to.
O čtyři hodiny později jsme se vynořili z lesa, zcela vyčerpáni a s celým barevným
spektrem muchomůrek všemožných rozměrů a tvarů. Pak jsem sledoval kamaráda,
jak tuto sbírku hub čistil. Octnul se jakoby v jiném světě, zcela šťastný a unesený.
Později jsme snědli úžasnou polévku z těchto hub. Viděl jsem svou matku, jak mi
až za dalekým oceánem hrozí prstem. Chystal jsem se, že každou chvíli zkolabuji
nebo možná zemřu ve spánku. Možná se vydám na halucinogenní trip. Nakonec to
vše bylo velice hezké, poznávat les, toulat se a dýchat lesní vzduch a zemitou vůni
hub. Také se mi velice dobře spalo! Jedna věc je jistá, až sem přijedou moji američtí
přátelé, vezmu je na houby!
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Prázdninové ubytování pro studenty UP

na kolejích Bedřicha Václavka a generála Svobody. Původní cena 2 697 Kč > sleva 500 Kč na měsíc > Letní cena 2 197 Kč za
osobu ve 2lůžkových pokojích. Platí i pro rodinné příslušníky a partnery. Podmínkou ubytování se slevou je uzavření ubytovací
smlouvy. V případě zájmu kontaktujte referentky:
Alena Halabicová (pro kolej Bedřicha Václavka)
tel. 585 638 026 | mobil 606 398 176 | alena.halabicova@upol.cz | kancelář Šmeralova 6
Hana Kubičková (pro kolej generála Svobody)
tel. 585 638 025 | mobil 777 000 202 | hana.kubickova@upol.cz | kancelář Šmeralova 12

Více informací na www.skm.upol.cz

„Muzungu oleléé!“ aneb pracovní den bělocha v Kongu

Svět očima zkušeností studentů
katedry rozvojových studií.
„Oui, boss?“ hlásí se mi v telefonu Seraphin, který má na starosti část logistiky.
Jsme spolu s jiným konžským kolegou
a řidičem několik kilometrů od vesnice
Karasi v Jižním Kivu, východním regionu Demokratické republiky Kongo, naše
toyota uvízla v bahně a vyprošťovací akce
trvá už hodinu. Chceme dát na základnu
vědět naši situaci a oznámit, že do Bukavu
dnes už nedojedeme. Ač mě naše skutečnost vůbec netěší, nad oslovením v telefonu se pousměju. Seraphin je můj vrstevník
a já rozhodně nejsem žádný velký šéf, po
pár měsících v Africe coby ještě student
na své první „misi“ získávám ve službách
Člověka v tísni první rozvojové zkušenosti z terénu. Všechno je pro mě nové a mám
pocit, že jsem to především já, kdo se přijel
učit od Konga a Konžanů.
Ve „fieldu“, jak se cestám na projekt
mimo město obecně říká, jsme stihli

navštívit dvě lokality právě finišujícího
vzdělávacího projektu. Ve vesnicích Karasi a Kachiri jsme postavili dvě dřevěné
základní školy šestitřídky a právě stavíme
latríny, na něž se jedeme podívat. V černo-zelených školách, které jsou tady poznávací značkou „Pi-pl in nýd“ se už učí, takže
příjezd auta s bělochem na palubě vzbuzuje velký zájem. Ze tříd se vyvalí proud
modro-bílých dětí v uniformách a vytvoří
kolem mě hrozen. Každý můj pohyb sledují stovky očí. Děti jsou nadšené z takové
atrakce a budou o tom odpoledne vyprávět doma. Ke školákům se přidává houf
místních dětí. Ačkoli základní vzdělání je
v Kongu oficiálně zdarma, ve skutečnosti rodiče nesou značnou část nákladů na
vzdělání svých potomků. Mnohé rodiny si
poplatek jednoho až dvou dolarů měsíčně
za dítě nemohou dovolit a mnoho dětí tak
bohužel školu vídá stále jen zvenčí.
V (bahnitých) situacích podobné té
dnešní mě Kongo už vyškolilo. Od října do
května se cesty v Jižním Kivu, které jsou
v drtivé většině nezpevněné, mění v tankodrom a každý ujetý kilometr s překonanými
bahenními rigoly neodhadnutelné hloubky
nebo s poničenými dřevěnými mostky širokými tak akorát na kola landcruiseru má
svou cenu. Opět se potvrzuje rčení, jež jsem

od Konžanů několikrát slyšela: „Dobré věci
netrvají dlouho.“ Tady na východě země to
zřejmě platí dvojnásob. Dechberoucí kopcovitá krajina, která vás omámí svou zelení
a barevnými kontrasty, vzbuzuje klid. Přesto pocit bezpečí je tu relativní, protože východní Kongo už téměř dvě desetiletí nezná
mír. Demokratická republika Kongo je také
považována za jednu z nejhorších zemí na
světě pro ženy. Znásilnění je od dob, kdy
začalo být používáno jako válečná zbraň,
běžná věc i ze strany civilistů. Na úděl Konžanek myslím při cestách krajinou často,
když pozoruju skupiny pestrobarevně oblečených žen nesoucích na hřbetě těžká břemena a na břichu v šátku dítě a představuju
si jejich další denní úkoly.
Z myšlenek mě vytrhává scéna odehrávající se kolem mě. Řidič vytrvale staví
pod hever podivný, věž v Pise připomínající podstavec z prken a větví. To nám umožní dostat se lopatou pod nápravu, ubrat
z vrstvy mlaskajícího bahna, a nasypat
suchou zeminu pod kola. Konžská improvizace. Našemu snažení přihlíží početná
skupina kolemjdoucích. Muži v apartních
oblecích a gumákách (vědí dobře, proč je
nosí), ženy na cestě z pole s maniokem
v koších, skupinka malých školáků, vracejících se ze školy, se svými pár sešity, jednou tužkou a výjimečně učebnicí na hlavě
jen tak v plastovém pytlíku nebo s popruhem od úřednické aktovky kolem hlavy.
Kdepak žákovská školní brašna, na kterou
se běžný Středoevropan v šesti letech těší.
Navíc na batohový model nošení na ramenou se tu nehraje. Všechno se nosí tažené
hlavou nebo na hlavě, ženy tak nosí i motyku a chlapi mačetu. Toyota kvílí a zmítá
se, za pneumatikami černý dým a smrad.
Podařilo se! Jsme venku a znovu jedeme.
„Muzungu oleléé!“ ozývá se ve vesničkách
dětský pokřik za projíždějícím autem s bělochem. Tolik slávy si v Česku neužijete.
Marcela Janáčková
Na misi Člověk v tísni strávila autorka šest
měsíců na dobrovolnické stáži, uskutečněné za přispění Vavrouškova stipendia Katedry rozvojových studií na PřF UP.
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PRÁZDNINOVÉ stravování pro studenty a zaměstnance UP

v menze 17. listopadu za výhodné ceny. Stravování také pro cizí strávníky, jednotlivce i skupiny.
Kontakt: tel. 585 638 020 | mobil: 777 304 202 | dagmar.pochyla@upol.cz
VAŘÍME PONDĚLÍ–PÁTEK | výdej obědů a minutek 11:00–14:00 hod. | výdejna 17. listopadu 54
Doplňkové služby: soukromé i firemní oslavy, svatební hostiny, rauty, stravování školních výletů apod.

Letní školy čínských studií v Olomouci
V prvních dvou červencových týdnech zavítají na Univerzitu Palackého v Olomouci zahraniční odborníci na čínskou lingvistiku a současnou čínskou zahraniční politiku. Pro zájemce z řad studentů a odborné veřejnosti organizuje Katedra asijských studií v rámci projektu
Budování vědeckého týmu a zapojování do mezinárodních sítí v oblasti čínských studií (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0152, zkráceně CHINET) dvě mezinárodní
letní školy: Summer School of Chinese Linguistics a Summer School on Modern China.
Letní škola čínské lingvistiky se uskuteční v prvním červencovém týdnu. Program
je rozdělen na dopolední bloky obecného kurzu čínské gramatiky prof. Jyun-Gwang
Chena z Taiwan National Normal University, který v rámci deseti lekcí systematicky
shrne nejdůležitější koncepty i často diskutované problematické otázky teorie čínského jazyka. Odpolední bloky budou věnovány přednáškám zaměřeným na specifická
témata čínské lingvistiky. Sérii zahájí profesor Jerome L. Packard z University of Illinois
v Urbana-Champaign, světově uznávaný odborník na čínskou morfologii, který přislíbil
tři přednášky na téma čínské gramatiky. Další uznávaný odborník, profesor Hongyin
Tao z University of California, přednese dvě přednášky o pragmatice a korpusové lingvistice. Trojici doplní Dr. Lu Wei-lun, momentálně působící na Masarykově univerzitě,
s přednáškou na téma kognitivní sémantické analýzy.
Na lingvistickou školu v druhém týdnu naváže letní škola zaměřená na problematiku
současné Číny. Centrem zájmu budou jak vztahy Číny s okolními zeměmi, tak i etnické
nepokoje na čínské periferii. Týden naplněný zajímavým programem bude zahájen
přednáškami profesorky Julie Chen, která je hlavní redaktorkou časopisu Asian Ethnicity u vydavatelství Routledge a nově také profesorkou na Nazarbayev University v Astaně. Dalším z přednášejících bude profesor Nikolay Samoylov z St. Petersburg State
University, který se zaměří na vztahy mezi Čínou, Ruskem a zeměmi střední Asie. Problematikou vztahů Číny se zeměmi jižní a jihovýchodní Asie se bude zabývat Dr. Enze
Han z londýnské School of Oriental and African Studies (SOAS). Posledním zahraničním
odborníkem bude profesor San-yi Yang z taiwanské National Chung-hsing University,
který bude diskutovat problematické vztahy mezi Čínou a Taiwanem.
Obě letní školy budou vedeny formou přednášek a workshopů s důrazem na interakci mezi přednášejícím a studenty.
O letní školy projevil zájem velký počet studentů z České republiky i ze zahraničí,
a tak se vybraní účastníci mohou těšit na opravdu multikulturní společenství. Nemalou
roli sehrál i fakt, že díky projektu CHINET, který je spolufinancován z evropských fondů, jsou obě školy zcela bez poplatků. Na základě velkého zájmu doufáme, že v tradici
letních škol budeme moci pokračovat i v dalších letech.
Více informací na www.chinet.cz.
Michaela Zahradníková, Martin Lavička
ŽURNÁL Univerzity Palackého
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Sport 

Na start půlmaratonu se postaví i farmakolog Jan Strojil
PAVEL KONEČNÝ

Olomoucký
½ maraton

Jan Strojil začal po deseti letech
běhat. Trénuje na půlmaraton
a jeho počínání může sportovní veřejnost sledovat na stránkách olomouc.cz v seriálu Run Story.
„Nejsem jediný na fakultě, kdo běhá,
ale seriál byl způsob, jak se z toho nevykroutit,“ přiznal pětatřicetiletý farmakolog a předseda akademického senátu lékařské fakulty.
S běháním začal znovu v březnu. „Je
to perfektní pocit. Fyzicky je to ale tak,
že hlava si to pamatuje, ale nohy ne. Tak
se člověk musí hlídat, aby to nepřepálil.
Důležité je uhlídat se a nevběhnout do
toho,“ radí Strojil.
Startovní číslo měl na sobě naposledy na střední škole v Anglii. „Na výšce
jsem pak už běhal jen pro radost. Tehdy
jsem zaběhl několik půlmaratonů, ale
sám bez lidí,“ poznamenal Strojil.
Seriál pro něj při tréninku znamená
i podporu a odborný dohled z fakulty
tělesné kultury. Na čtyři účastníky dohlíží kinantropolog Aleš Jakubec a fyzioterapeut David Stejskal. „Ten nás při
prvním tréninku sprdnul, co všechno
děláme špatně. Jak se nesprávně držíme, špatně našlapujeme a špatně hýbeme rukama. Bylo to užitečné. Snažím
se to teď dělat správně. Musel jsem
uvolnit ramena a víc se odrážet dopředu. Když na to myslím, tak běžím o dva
kilometry v hodině rychleji, s menší námahou a s menším dopadem na kolena,“ popsal Strojil. Zároveň ale poznamenal, že čím víc má člověk naběháno,
tím má lehčí krok.
On sám uběhne každý druhý den
trasu kolem dvanácti až 15 kilometrů.
„Běhám v parku, protože bydlím hned
na jeho okraji. Asfalt mi sice vadí, ale
mimo stezky se běhat nedá. Lepší je
to za městem v lese,“ tvrdí budoucí
půlmaratonec. Běháním v parku na

Start:
sobota 21. června
19:00 hodin
Horní náměstí

Jan Strojil. Běžecký seriál Run Story jej přiměl k tréninku na sobotní půlmaraton.

„autopilota“ si prý ideálně vyčistí hlavu. Zvláště po jednání senátu.
Jeho pomocníkem je nyní aplikace
Sports Tracker. Měří si srdeční frekvenci a doma má i tonometr. „Kdysi jsem
si to ani nestopoval, běžel jsem pro
radost, dnes běhám jak elektrizovaná
jednotka,“ směje se. K tomu si občas
pouští do hlavy i muziku. Tvrdší a dynamickou. Prostě si zvolí play list přímo pro běh.
Seriál Run Story mapuje přípravu
čtyř běžců. „Překvapilo mě, že jsme
absolutně neschopní sejít se a trénovat
společně – asi proto, že máme každý
jiný životní styl a jiné zaměstnání. Někdo trénuje raději večer, někdo v poledne, někdo ráno. Za ty tři měsíce jsme
se sešli snad dvakrát,“ prohlásil Strojil.

Na poslední chvíli bude ještě trénovat pití. To mu poradil vášnivý běžec
a ředitel olomoucké fakultní nemocnice
Roman Havlík. „Nejsem zvyklý pít během závodu, nikdy jsem to nedělal, doporučil mi vyzkoušet si to, než to bude
na ostro. Budu muset poprosit manželku, aby stála v parku s kelímkem vody,“
zauvažoval Strojil.

Foto: Ondřej Hlaváček

Od sobotního půlmaratonu čeká, že
doběhne a že se nezraní. Půlmaraton se
poprvé prý běží na doběhnutí, čas se
řeší až jindy. „Když jsem se přihlásil,
říkal jsem pod dvě hodiny, teď opatrně
říkám, hodina čtyřicet pět,“ naznačil
své cíle farmakolog. „Na tu atmosféru
se těším,“ dodal. Právě proto zvažuje,
že sluchátka nechá tentokrát doma.

Půlmaratonu pomůže rekordní počet dobrovolníků z univerzity
Jubilejní pátý ročník Olomouckého
½maratonu, útočí hned na několik prvenství. Poběží ho nejvíce běžců v historii, trasu bude tvořit jen jeden okruh,
a nadto chtějí organizátoři dosáhnout
na Zlatou známku od Světové atletické federace. Na organizaci běžeckého
podniku se navíc podílí skoro tři stovky

dobrovolníků z řad studentů a zaměstnanců univerzity.
„Během dvouměsíčního náboru
se nám přihlásilo téměř čtyři sta lidí,
z nichž ale tradičně zůstalo jen tvrdé
jádro, tedy zhruba tři stovky dobrovolníků,“ uvedl Jan Gregar, který koordinuje dobrovolníky při univerzitě již

Za loňské výkony bral ocenění, letos si ještě nezahrál
Ragby u nás sice nepatří k nejrozšířenějším sportům, ale má své
pevné zastánce, kteří věří, že se to
změní. Jedním z nich je dvaadvacetiletý hráč extraligového mužstva
Jimi RC Vyškov a student fakulty
tělesné kultury Martin Kovář, nedávno zvolený jako Sportovec Vyškova za rok 2013.
„Toho ocenění si velmi cením, nominována byla spousta dobrých sportovců, nečekal jsem to. Nicméně
ragby je kolektivní sport, takže bych
cenu rozdělil mezi všechny mé spoluhráče. Po vyhlášení jsem jim alespoň
poděkoval za odvedenou práci a za to,
že mě do ankety vybrali jako nejlepšího hráče,“ komentoval Kovář vítězství v anketě.
Není divu, když se vyškovským ragbistům podařilo vloni zachránit účast
v extralize a vyhráli tři cenné trofeje. „Byly to krásné okamžiky. Na jaře
jsme zachránili soutěž mužů v extralize, následně jsme se stali mistry České republiky v sedmičkách, tedy ragby
sedmi hráčů. Pak jsme zvítězili v poháru České ragbyové unie a v Superpoháru. Nikdo snad už ani nepamatuje, kdy
naposled Vyškov vyhrál tři trofeje během jedné sezony,“ vyjmenoval úspěchy týmu Kovář.

Mimo hru
V novém roce se ovšem sezona zcela
nevydařila. „Sezona nyní skončila,
bohužel jsme nesplnili svůj cíl, kterým byla účast v play-off a hra o titul.

Zranilo se nám několik důležitých
hráčů včetně mě, takže po dobrém
podzimu jsme si jarní část sezony
pokazili a poslednímu místu tabulky
jsme utekli dá se říct o fous,“ přiblížil
ragbista průběh jara.
Sám si přitom kvůli zranění vůbec
nezahrál. „Zranil jsem se týden před
začátkem sezony, utrhl jsem si stehenní sval a nyní jsem ještě stále v rekonvalescenci. Je to smůla, ale budu se
snažit naskočit do nové sezony, která
začíná v srpnu. Absťák mám, ani nevíte jaký,“ dodal.
Nebýt zranění, připravoval by se teď
Martin Kovář na obhajobu mistrovského titulu v sedmičkovém ragby. A samozřejmě na další sezonu. „Trénoval
bych kopy na bránu, chodil cvičit, občas si zaběhal. V klubu míváme trénink

Olomoucký půlmaraton při svém
pátém výročí očekává na startu pět tisíc běžců. Změní se i trasa. Poběží se
více v historickém jádru a severní části
města. Trasa už nebude mít dvě kola.
„Především bude propustnější, lepší
běžci nedoběhnou v druhém okruhu ty
pomalejší,“ vysvětlil manažer závodu
Ondřej Brouček. Na výběru nové trasy
se mimo jiné podílela jedna z nejlepších
českých běžkyň Petra Kamínková.
Běžci a běžkyně z univerzity budou
navíc podruhé oceněni ve speciální kategorii Pohárem rektora.

třikrát týdně, jinak se připravujeme individuálně,“ uvedl k tréninkům.

Ragbyový klan
Ragby mladý Vyškovan hraje od šesti let. Mezi ragbisty ho přivedl otec
a taktéž někdejší hráč Vladimír, stejně jako Martinovy bratry Jana a Ondřeje. Všichni tři sourozenci oblékají
dres vyškovského týmu, Martin jako
útoková spojka, Ondřej jako vazač
a Jan je na postu mlynáře. Před časem
dokonce vzbudili rozruch, když společně nastoupili k reprezentačnímu
zápasu. „Myslím, že nám to spolu klape,“ zhodnotil sourozenecký vztah na
hřišti Kovář.
A jak se mladý hráč dívá na současnou situaci ragby v Česku? Podle Kováře není oproti ostatním zemím, jako
je Francie, Anglie nebo třeba Rusko, na
dobré úrovni, reprezentace se nachází
v pořadí státních výběrů na 39. místě.
„U nás se bohužel ragby hra-

je na amatérské úrovni, chybějí velcí sponzoři, kteří by zaštítili soutěže
a kluby, navíc ragby není tak populární jako fotbal nebo hokej. Ale snad se
to v blízké budoucnosti zlepší, jsou tu
šikovní hráči a v reprezentaci získáváme zkušenosti se zahraničními profesionály,“ vyhlíží Kovář optimisticky do
budoucnosti.

Zápas jménem studium
Přilákat pozornost k ragby by chtěl
především poukazováním na pohodu, která kolem této disciplíny vládne.
„Není to jen sport, ale i jakýsi životní
styl. Projevuje se tu kamarádství a fair
play po celý život, hráči se na sebe mohou spolehnout jak na hřišti, tak v životě, přenáší se to generačně, totéž platí
i o lidech v hledišti. Je to jakýsi rituál
a to si myslím, že každý kdo hrál nebo
hraje ragby, tak to potvrdí,“ řekl.
Když pak přemýšlí o své osobní
budoucnosti, naznačuje, že by chtěl
oblékat dres některého zahraničního
ragbyového týmu. To je ovšem jediná
konkrétnější odpověď na otázku, čím
by se chtěl živit, až dokončí studium.
Na fakultu tělesné kultury nastoupil
před dvěma lety na bakalářský dvouobor Tělesná výchova – Geografie.
„Zeměpis mě bavil už na gymnáziu,
proto ta kombinace. Je ale náročné
skloubit ragby a školu, někdy mnohem raději trénuji, než abych se učil
a věnoval se školním povinnostem.
Ale bojuji a snad to vše dobře dopadne,“ uzavřel Kovář.
(vim)

druhý rok. Poprvé se podle něj do organizace akce zapojilo i několik zahraničních studentů, kteří akci berou jako
zajímavé zpestření studia v Olomouci.
V rámci Olomouckého ½maratonu
se již po druhé poběží také o Pohár
rektora, který obdrží nejrychlejší běžci
z řad UP.
(mar)

 Krátce
Mažoretková mistryně
Studentka fakulty tělesné kultury Renata Švubová získala na počátku června
dva tituly mistryně ČR v mažoretkovém
sportu v kategorii solo pompom a solo
klasik Vybojovala si tím postup na mistrovství Evropy a mistrovství světa do
chorvatské Poreče.
(caf)

Zkouška Jamborova prahu
Odborníci z Rescue Academy – školy
vodní záchrany fakulty tělesné kultury
zkoumali nebezpečnost Jamborova prahu vybudovaného na soutoku Mlýnského
potoka a Moravy pod nákupním centrem
Šantovka. „Cílem bylo prozkoumat možné nebezpečí,“ uvedl proděkan Svatopluk Horák. Nakonec souhlasil s výsledky testu, že Jamborův práh je místem,
kde záchranář uspěje. Zpětnou informaci o možnostech záchrany dostali od
vodních záchranářů hasiči a pracovníci
Povodí Moravy.
(caf)

Ochranáři létali na laně
Jaké to je letět na laně pod vrtulníkem, si
vyzkoušeli pracovníci katedry aplikovaných pohybových aktivit fakulty tělesné
kultury. Ve spolupráci se Zdravotnickou
záchrannou službou Olomouckého kraje připravují kurz leteckého záchranářství pro studenty oboru Ochrana obyvatelstva. „Mnohem víc jsem se bála na
Lipně, když jsem měla ve čtyřiceti metrech nad zemí přelézt zábradlí a slanit
se dolů,“ vzpomínala po přistání prvačka
Renata Studená. Hlavním cílem evropského projektu Problémy bezpečnosti
21. století a ochrana obyvatelstva je inovace studijního programu Ochrana obyvatelstva, který garantuje katedra aplikovaných pohybových aktivit.
(vim)
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 Události

Stane se
 úterý 17. června (9:00)
Vzdělávací seminář Jak na smlouvy po
1. 1. 2014 povede advokát a člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k novému občanskému zákoníku Milan
Hulmák. PF UP, budova A, sál Rotunda

Docenti a doktoři

 středa 18. června (11:00)
Udělení Ceny Františka Palackého
prof. Libuši Hrabové se uskuteční v kapli
Božího Těla. Slavnostní akci doplní vystoupení Barokního tria. Umělecké centrum UP
 čtvrtek 19. června (10:30)
Setkání ředitelů knihoven nabídne diskuze a výměnu zkušeností se zaváděním knihovních systémů nové generace. Umělecké
centrum UP, kaple Božího Těla
 pátek 20. června (9:00)
Workshop Barevné setkávání aneb Tvořivé sebevyjádření barvou pod vedením
výtvarnice Bohumily Kohoutové – metody a techniky užívané v artefiletice. FF UP,
tř. Svobody 26, učebna 2.70
 pátek 20. června (21:00)
Zaparkuj: Malá noční tancovačka 2.
Pojďte se projít parkem a přitom si zatančit
u piana v altánu ve Smetanových sadech.
Tanečního partnera či partnerku můžete
najít přímo na místě. Smetanovy sady
 23.–25. června
V hledáčku mezinárodní konference
Trends in Natural Products Research budou aspekty fytochemie a farmakognozie.
Určeno zejména pro mladé vědecké pracovníky. www.tnpr2014.com. Hotel Flora
 23.–27. června
Hlavním tématem workshopu International Symposium on Modern Mathematics
and Mechanics budou moderní matematické metody a jejich aplikace. Akce se zúčastní odborníci z Evropy, USA i Austrálie.
Přírodovědecká fakulta, učebna 5.006
 23. června – 4. července
Proměny konfesijní kultury v Evropě.
Letní škola se zaměří na období pozdního středověku a raného novověku. Určeno
studentům magisterského a doktorského
studia. Umělecké centrum UP, Lectorium
medium 003, přízemí
 středa 25. června (19:00)
Baroko a klasická kytara. Na koncertu vystoupí Trio Serpens cantat a kytarový konsort Tomáše Růčky. Vstup volný. UC UP,
Kaple Božího Těla
 středa 25. června (21:00)
Letní kino Pastiche Filmz – Grindhouse.
Krvavý večírek plný černého humoru rovnou ve dvojité dávce. Režisérské duo Rodriguez–Tarantino, Grindhouse, nezapomenutelná hudba, smích a pláč. Bezručovy
sady (u altánu)
 27. června – 20. července (19:30)
Olomoucké barokní slavnosti. Každodenní program: 19:30–20:00 Tafelmusik,
20:00–21:00 Barokní opera, 21:00–22:00
Noční prohlídka Sarkandrovy kaple a výstup na věž kostela sv. Michala s průvodcem.
Zazní neobarokní opery Yta innocens, Torso či Endymio (T. Hanzlík); rokoková opera
Bastien a Bastienka (W. A. Mozart) a barokní opery Zrození diamantu (Johann Hugo
von Wilderer) či Hudební žert (A. Vivaldi,
G. F. Handel, A. Lotti, Anonym). Umělecké
centrum UP, Atrium
(lsk)

Univerzita má nové docenty a doktory. Na fakultách lékařské, přírodovědecké, pedagogické, filozofické a na fakultě tělesné kultury se úspěšně habilitovalo čtrnáct nových docentů. Devět z nich rozšířilo řady držitelů vědecko-pedagogického titulu na Univerzitě Palackého: Alois Krobot, Kateřina Tománková,
Jan Václavík, Pavel Banáš, Petr Fryčák, Dita Finková, Jana Poláchová Vašťatková, Martin Pavlíček a Dana Štěrbová. Slavnostní předání docentských dekretů
proběhlo v aule právnické fakulty 13. června spolu s promočními akty více než šedesáti čerstvých držitelů titulu Ph.D., kteří absolvovali doktorská studia
na všech osmi fakultách. (mav)
Foto: VELENA MAZOCHOVÁ

Obor Molekulární a buněčná biologie má první absolventku doktorandského studia
První vědecký titul Ph.D. v oboru Molekulární a buněčné biologie získala v pátek 13. června také Alžběta Srovnalová,
která v květnu úspěšně obhájila disertační práci. Doktorský stupeň studia
akreditovala katedra buněčné biologie
a genetiky právě před čtyřmi roky.
První čerstvá absolventka zakončila
své studium a obhájila doktorskou práci
In vitro účinky potravinových složek na
signální dráhu aryl uhlovodíkového receptoru-CYP1A1 pod vedením vedoucího katedry a proděkana přírodovědecké
fakulty Zdeňka Dvořáka. Konkrétně se
v ní věnovala vlivu látek obsažených v minerálních vodách, ledových čajích a potravinových doplňcích na signální dráhy,
které ovlivňují regulaci enzymů, imunitní reakce nebo mechanismus buněčného
cyklu v lidském organismu.
„Látky obsažené například ve slazených minerálních vodách mohou mít za
následek vznik různých interakcí, s nimiž
si organismus nemusí umět poradit. Ne-

žádoucí účinky mohou vznikat například
také v kombinaci těchto látek s léčivy,“
přiblížila směr svého výzkumu Srovnalová.
V průběhu čtyř let splnila všechna
kritéria pro doktorandské studium na
přírodovědecké fakultě – úspěšně složila čtyři zkoušky z odborných předmětů,
absolvovala tříměsíční zahraniční stáž,
vytvořila šest autorských publikací
v impaktovaném časopisu, zvládla státnice. „A samozřejmě – disertační práci.
Aby ji člověk dokončil, musí ze sebe vytáhnout opravdu maximum, ale když se
chce, dá se zvládnout všechno“ ujišťuje
Srovnalová.
Doktorandské studium je podle ní na
rozdíl od magisterského poměrně velký
skok k vyšším nárokům – na čas, studium
i práci v laboratoři, kde je někdy nutné
trávit celé dny. „Pokud zrovna přijde
hodně vzorků, musí se pracovat i během
víkendu, ale to ke každodennímu běhu
života v laboratoři patří. Člověka to musí

bavit, jinak se to asi dělat nedá,“ vysvětluje Srovnalová.
Oceňuje zároveň individuální přístup
školitele ke studentovi. „Měla jsem naštěstí velmi dobré vedení. Profesor Dvořák si vždy udělal čas, abychom mohli
konzultovat výsledky,“ dodala Srovnalová, která by v zahájené vědecké kariéře
na katedře ráda pokračovala.
Akreditované doktorské studium
je určeno absolventům magisterského
studia Molekulární a buněčné biologie
a příbuzných chemických a biologických
oborů. „Připravuje vysoce kvalifikované vědecké pracovníky, kteří se uplatní v další akademické kariéře na vysoké
škole nebo ve státních a soukromých výzkumných institucích. V současné době
jej na olomoucké přírodovědecké fakultě
studuje třináct doktorandů,“ uvedl za katedru Petr Nádvorník.
Molekulární a buněčná biologie patří
podle něj k nejžádanějším oborům studijního programu Biologie, na nějž se

První absolventka doktorandského
studia Molekulární a buněčné biologie Alžběta Srovnalová.
Foto: Velena Mazochová

pravidelně hlásí přes dvě stovky uchazečů. Na bakalářském stupni studuje zhruba stovka posluchačů, počet studentů
navazujícího magisterského stupně se
pohybuje kolem padesáti.
Přírodovědecká fakulta má akreditováno celkem jednadvacet doktorandských studijních oborů, v nichž
v současné době studuje přes tři stovky
doktorandů.
(mav)

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
Do České republiky přijel na pozvání olomoucké univerzity americký lingvista, filozof, logik a „disident Západu“ Noam Chomsky. Podle
mnohých nejvlivnější světový intelektuál absolvoval kromě odborného lingvistického programu také veřejnou debatu zaměřenou na současnou mezinárodní politiku a filozofii. Některými svými úvahami pobouřil
řadu aktérů veřejného života v Česku. Spustil tím nebývalou a kontroverzní
polemiku nad tématy, která byla dlouho považována za uzavřená či nedotknutelná. (Aktuálně, ČT 1, ČT 24, České noviny, Český rozhas, Deník,
Haló noviny, Lidové noviny, Literárky, Olomoucké novinky, Parlamentní listy, Reflex, Respekt | 2.–7. 6.) Přiletěl přes oceán, rozvířil hladinu českého rybníku a zase odletěl. Mise splněna.  Univerzita Palackého patří mezi pět nejmedializovanějších univerzit v Česku.
Více se píše a točí jen o dvou pražských a jedné brněnské vysoké škole (UK, VŠE a MU). Největší roli v mediálním portfoliu olomoucké univerzity měly v roce 2013 celostátní deníky. Publicita UP měla dle analýzy společnosti Newton Media
vesměs příznivý ráz a rušivé tóny v ní zaznívaly výjimečně.
(Mediainfo | 3. 6.) Aneb jak důležité je býti in medias res. 
Olomoucká alma mater je nejatraktivnějším zaměstnavatelem
v Olomouckém kraji. Ve dvanáctém ročníku soutěže Zaměstnavatel roku ji studenti zvolili jako jedničku v kategorii „Most De-

8

sired Company“. (MF Dnes | 30. 5.) Good job.  Olomouc dobrá i špatná.
Jan Alexius Eckberger, olomoucký a vídeňský publicista, v roce 1788 napsal a následně vydal své postřehy z metropole Moravy oněch dnů. Skoro
zapomenutý spisek poprvé přeložili germanisté z Univerzity Palackého.
(Český rozhlas Vltava, iHNed | 2. 6.) Možná překvapí, jak málo se dvě
stě let změnila povaha Olomouce a jejích obyvatel.  Olomoučtí vědci dokázali jako první na světě využít super rozlišovací mikroskopii založenou
na strukturním osvětlení buněk pro živé rostlinné vzorky. Klíčem k úspěchu bylo propojení pracovníků i špičkové techniky ze dvou vědeckých center Univerzity Palackého. Díky nim existuje způsob, jak pozorovat živé
buňky v dosud nevídaných detailech. (Český rozhlas, Deník, MF Dnes |
9. a 10. 6.) Pozor na ďábla. Ten se prý v detailech rád skrývá.  Třiadvacetiletá studentka pedagogické fakulty Barbora Kupková se stala Czechtalentem. Hudební soutěž pro mladé zpěváky ovládla vlastní úpravou písně
Včelka Mája. „Pracovaly jsme na tom s mojí paní učitelkou. Ta píseň byla
postavená pozitivně a právě tak, aby lidi obveselila. Byl to krásný pocit,
když všichni začali tleskat,“ svěřila se vítězka. (5plus2 | 30. 5.) Potlesk si
zaslouží i Žurnál. V tomto akademickém roce vyšel popatnácté a naposledy.
Naposledy jste si na jeho stránkách mohli přečíst také zpětné zrcátko, reflexi Univerzity Palackého v českých médiích. Od příštího ročníku máme jiné
plány. I vám přejeme pěkné a smělé plány, ale především ty prázdninové.

