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Kosman, Marceli
DĚJINY POLSKA
Praha, Karolinum 2011, brož., 452 str., 1. vydání, cena 450 Kč
Významný polský historik napsal na základě spolupráce s českými historiky Dějiny Polska přímo pro české čtenáře.
Věnuje pozornost dějinám státu a společnosti, kulturnímu a náboženskému vývoji, nepřehlíží ani každodennost života
v jednotlivých obdobích.Vedle Poláků si všímá i dalších etnik a samozřejmě sousedních národů včetně Čechů.
„Marceli Kosman, profesor historie a politických věd na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani, patří mezi přední znalce pozdně
středověkých a novověkých dějin Polska, Litvy, Běloruska a Ukrajiny. (...) Autor syntetického díla nezastírá své zaujetí tématem,
zaujetí tím zřetelnější, čím více se blíží k současnosti. Zároveň však zůstává kritickým historikem, možná až překvapivě kritickým
k Polákům a k jejich historickým iluzím a omylům. V tomto smyslu představuje Kosmanovo dílo faktograﬁcky podloženou úvahu
nad tisíciletým osudem jednoho z vlivných evropských národů, ale také odpověď na otázku, z jakých kořenů vyrůstá současný vývoj
našeho severního souseda.“
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Ústav českých dějin FF UK

Damohorská, Pavla – Nosek, Bedřich
ŽIDOVSKÉ TRADICE A ZVYKY
Praha, Karolinum 2011, brož., 272 str., 1. dotisk,
1. vydání, cena 290 Kč
Otázka židovských tradic a zvyků představuje jednu z nejzajímavějších a také nejvíce různorodých oblastí judaistiky, neboť
daná problematika zasahuje i do mnoha dalších oborů, jako
jsou historie, sociologie, pedagogika, právo, politologie, kulturologie či dějiny umění. Publikace Židovské tradice a zvyky
pojednává o životě věřícího žida a o rituálech, které ho provázejí. O zvyklostech
charakteristických pro každodenní život (například návštěva synagogy, kašrut), ale
také o svátcích a významných dnech, jež tvoří nedílnou součást židovství. Kniha je
doplněna ilustracemi a přináší množství zajímavých informací jak pro odborné, tak
i laické čtenáře zajímající se o židovskou kulturu.
Pucek,Vladimír
DĚJINY KOREJSKÉ KLASICKÉ LITERATURY
Od nejstarších dob do konce 19. století
Praha, Karolinum 2011, brož., 290 str., 1. vydání,
cena 260 Kč
Publikace je prvním textem z pera současných literárních vědců Korejské republiky přeloženým z korejštiny do češtiny. Podle
slov autorů je kniha určena především širšímu okruhu laických
čtenářů se zájmem o problematiku, příp. začínajícím studentům
koreanistiky. Podává přehled vývoje hlavních směrů korejské klasické literatury od
mýtů přes jednotlivé žánry. Nové pohledy přináší výklad o charakteru korejského
písemnictví v klasické čínštině (tj. jednoho z neoddělitelných proudů dějin korejské
literatury v průběhu celého jejího vývoje), stejně tak i rozbor děl psaných korejským
jazykem po vytvoření vlastního hláskového písma hangul v 15. století.
Překladatel (V. Pucek) doplnil text četnými poznámkami k snazšímu porozumění
historickému vývoji, náboženství a korejským reáliím a připojil též doslov Cesta
k poznání korejské klasické literatury v české koreanistice. Ten obsahuje mj. přehled
dosavadních překladů korejských děl do češtiny či slovenštiny a pro možnost
komparace s literaturou sousedních zemí též stručné odkazy na české překlady
z jiných jazyků Dálného východu. Knihu provází dokumentární obrazový materiál
a rejstřík.
Šmejkalová, Martina
ČEŠTINA A ŠKOLA
Praha, Karolinum 2010, brož., 518 str., 1. vydání,
cena 320 Kč
Monograﬁe se zabývá výukou českého jazyka na středních
školách v letech 1918−1989, a to především jazykovou složkou vyučovacího předmětu. Neomezuje se pouze na úzce
školský pohled, problematiku pojímá z několika zorných
úhlů a zasazuje ji do širšího kontextu. Představuje historické
determinanty ovlivňující pojetí vyučovacího předmětu český jazyk, všímá si vlivu
situace v lingvistice na výuku češtiny a vývoje české lingvodidaktiky. Výsledný obraz je dotvářen pomocí analýzy primárních dokumentů, učebních osnov, učebnic,
oborových časopisů. Autorka připomíná i významné osobnosti podílející se na
vývoji vyučování češtině. Publikace, jež se šíří a hloubkou odborně zpracovaného
tématu stává významnou součástí paměti oboru jako teoretické disciplíny i praktické aplikace, tak může být poučením i východiskem pro příští tvůrce koncepcí
vyučování češtiny.

Charvát, Petr
ZROZENÍ STÁTU
Prvotní civilizace Starého světa
Praha, Karolinum 2011, brož., 334 str., 1. vydání,
cena 340 Kč
V knize Zrození státu se čtenář dozví, co dnes badatelé soudí
o vzniku a stabilizaci nejstarší státnosti v civilizačních centrech
Starého světa − Egyptě, Mezopotámii, Indii a Číně. Autor je
provádí základními hospodářskými, politickými a duchovními
změnami, které v oněch společnostech způsobil vznik a stabilizace prvních států.
Svůj popis doplňuje souborným pohledem na celou problematiku. Pokouší se
na vznik nejstarších států Starého světa nahlížet nejen z pohledu ekonomického, politického či mocenského, ale také duchovního. V knize promlouvají i sami
zakladatelé a pěstitelé nejstarších státních celků; v okamžicích, kdy se jejich dílo
zdálo již téměř na pokraji úplného zhroucení, promluvili ke svým současníkům
a naléhavě je vybízeli k obhajobě ideálů, na nichž jejich civilizace vznikly. Kniha
je určena univerzitním studentům i všem zájemcům o vznik a vývoj nejstarších
států lidstva.
Jirotka, Zdeněk
SATURNIN (francouzsky)
Praha, Karolinum 2002, brož., 256 str., 1. vydání
Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky vyšel poprvé v roce
1942 a od té doby se dočkal více než dvaceti vydání v českém
jazyce a byl přeložen do několika světových jazyků. Po více než
60 letech se s Jirotkovým románem, jehož hlavním hrdinou
je legendární věrný sluha Saturnin, bojující s tetou Kateřinou
a jejím synem Miloušem, mohou seznámit čtenáři i ve francouzském překladu Caroline Vigentové a Morgana Corvena. Knihu doprovázejí
originální barevné ilustrace Adolfa Borna.
Eichler, Jan
TERORISMUS A VÁLKY V DOBĚ GLOBALIZACE
Praha, Karolinum 2010, brož., 398 str, 1. dotisk,
2. vydání, cena 340 Kč
První vydání knihy, která poprvé vyšla na samém konci roku
2007, bylo za necelé dva roky vyprodáno, a tak se řešila otázka,
zda čtenářům nabídnout obyčejný dotisk bez jakýchkoliv úprav,
nebo zda monograﬁi doplnit o nové události a jejich hodnocení.
Po určité době zvažování se nakonec prosadilo druhé řešení.
Toto vydání je rozšířeno o hodnocení nových válek, které proběhly v letech 2008
a 2009, konkrétně válku mezi Gruzií a Ruskou federací, k níž došlo v létě 2008,
a tzv. třítýdenní válku, kterou zahájil Izrael proti Palestincům na území Gazy na
přelomu let 2008 a 2009. Dále je toto vydání obohaceno o hodnocení dalšího
vývoje válek v Africe, v Kolumbii či na Srí Lance. A v neposlední řadě postihuje
změny, jež se odehrály ve dvou významných islámských zemích, které se staly
místem vojenské intervence a posléze i několikaleté okupace vojsky USA a jejich
nejbližších spojenců. V případě Afghánistánu přibylo zejména hodnocení mise
ISAF, v případě Iráku pak jde o změny přístupu USA. Poslední výraznější změnou ve srovnání s prvním vydáním je závěrečné několikastránkové zamyšlení nad
otázkou, zda je na počátku 21. století možné vyhnout se válce jako nejvážnější
hrozbě v životě každého státu, společnosti i jednotlivce, nebo zda válka i nadále
zůstává nástrojem k dosahování politických cílů.
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vítám vás nad stránkami čísla, které
je – kromě obvyklých rubrik převážně
zpravodajského charakteru – věnováno příležitostem ke kvalitnímu využití
volného času, jež svým studentům a zaměstnancům (a v některých případech
i absolventům) nabízí naše alma mater. Jde
jistě o téma, které nijak nesouvisí s tak
zásadními otázkami, jako jsou akreditace,
modernizace a rozšiřování prostor a vybavení, mezinárodní mobilita studentů a zaměstnanců či vědecký výkon a průlomové
výsledky (jimž jsme se věnovali a ještě
budeme věnovat v jiných číslech tohoto
magazínu). Je to ale každopádně aspekt,
který ke studentskému životu a k životu
univerzity tradičně, bytostně a zásadně
patří. Snad nebude znevážením univerzity,
když připustím, že pro některé – možná
mnohé – její absolventy jsou hodnoty, návyky, postoje, zážitky, zkušenosti a vztahy,
které během studentských let získali či
posílili v rámci tzv. mimostudijních aktivit,
ve zpětném pohledu důležitější a významnější než faktické znalosti z přednášek
a cvičení (čímž v žádném případě nechci
bagatelizovat hodnotu a přínos standardní
výuky).
Téma volného času je možná zvláště důležité pro univerzitu našeho typu (připomeňme, že mezi významnými evropskými
univerzitami nikterak ojedinělého), totiž
výrazně decentralizovanou. Prostorová
rozptýlenost bádání a výuky znesnadňuje
život celé univerzity jako jednolité akademické obce. A aktivity volného času mají
vítaný potenciál tento handicap přemosťovat. Od společných sportovních zájmů
přes kulturní aktivity až po společné prožívání duchovních hodnot jde o zájmy,
které nás spojují bez ohledu na fakultní
či oborovou příslušnost. Navíc podporují schopnosti a vlastnosti, které jsou pro
univerzitu důležité, jako nasazení pro společnou věc, věrnost závazkům, kolegiální
vztahy a snahu dělat to, pro co jsem se
rozhodl, co nejlépe. O vztazích s kolegy
z velmi různých oborů, které si do života
odnášíme, snad ani nemluvě.
Snad lze odpustit rektorovi, že i u tak
navýsost „relaxačního“ tématu, jakým je
volný čas, připomíná vážnost poslání uni-

verzity. Nicméně s nadcházejícím létem
jakožto obdobím prázdnin a dovolených
nehodlám vaši trpělivost, vážení čtenáři,
příliš přepínat a rád využívám odpočinkového tématu, abych vám popřál léto podle
vašich představ, kdy budete moci nabýt
nových fyzických i duševních sil. Pro někoho to může znamenat třeba účast na letní
škole některé z našich prestižních partnerských institucí či možnost koncentrovat
se na činnosti, na které během všedního
shonu nezbývá dostatek času a energie.
Přeji vám příjemné chvíle strávené četbou
tohoto čísla věnovaného volnému času na
UK. Pokud se necháte inspirovat některou z mnoha aktivit probíhajících na naší
univerzitě a jejích jednotlivých fakultách,
budu o to raději.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy v Praze
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23. května 2011

Slavnostní vyhlášení
UNIVERZITNÍHO MARATONU
Rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl na slavnostním galavečeru Pražského mezinárodního maratonu předal studentům
z univerzity Szegedi Tudományegyetem pohár pro vítěze Univerzitního maratonu – Běhu o pohár rektora Univerzity Karlovy.
Závod se uskutečnil v rámci velkého maratonského víkendu v neděli 8. května 2011. Štafetový závod vysokoškolských studentů
vyhrála štafeta studentů z Maďarska, na druhé pozici se umístila
štafeta ČVUT a třetí místo obsadil tým z Fakulty tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Do Univerzitního maratonu se přihlašovaly čtyřčlenné týmy vysokoškolských studentů
ve věku od 18 do 26 let. V Den vítězství se tak utkalo celkem
41 týmů z mnoha univerzit z celé ČR i ze zahraničí – kromě
UK si pražský Univerzitní maraton zaběhli i studenti z Univerzity
Palackého v Olomouci, z Technické univerzity v Liberci nebo Masarykovy univerzity v Brně. Závod dokončilo celkem 38 štafet.
Rektor UK V. Hampl s bronzovým týmem FTVS.

17. února 2011
Smlouva FF UK a Památníku národního písemnictví
Děkan Filozoﬁcké fakulty UK a ředitel Památníku národního písemnictví podepsali smlouvu o rozšíření dosavadních společných
aktivit obou institucí. Hlavní důraz je kladen na oblast spolupráce
při doktorském studiu, ale smlouva se dotýká i kooperace při kulturních aktivitách. Obsahuje např. i významný závazek Památníku
zpřístupnit Ústavu Českého národního korpusu FF UK digitální
kopie nebo fotokopie rukopisů a tisků za účelem jejich přepisu
pro diachronní složku Českého národního korpusu.

komunistický režim k 15 letům vězení. Po svém propuštění v roce
1966 emigrovala do Austrálie, kde vystudovala dějiny umění a sociální práci.

3. března 2011
Životní prostředí z perspektivy společenských věd
Konferenci nazvanou Naše společná přítomnost: globální výzvy pro
kulturní a sociální ekologii pořádala Katedra kulturologie FF UK.
Celodenní setkání se věnovalo problematice vztahu člověka a životního prostředí a společenskovědní reﬂexi environmentálních
problémů.

21. února 2011
5. ročník Mene Tekel
Výstavou Reﬂexe totality v umění a vzdělávání odstartoval
5. ročník mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel. Jeho
pořadatelem jsou občanské sdružení Umění bez bariér, Konfederace politických vězňů ČR, Univerzita Karlova, Hlavní město
Praha a Ústav pro studium totalitních režimů.

28. února 2011
Rekonstrukce případu
Dagmar Šimkové
Studenti PF UK v rámci
projektu Mene Tekel rekonstruovali politický proces z 50.
let minulého století. Dagmar
Šimkovou, studentku dějin
umění a anglistiky FF UK, jejímž největším proviněním bylo to, že se narodila do rodiny bankéře
a podílela se na údajném spiknutí a podvratné činnosti, odsoudil
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3.–5. března 2011
Rizika a prevence poruch příjmu potravy
Na půdě 1. lékařské fakulty
UK a Psychiatrické kliniky
VFN se uskutečnila 8. Mezinárodní a mezioborová
konference o poruchách
příjmu potravy. Spolupořadatelem konference
je INTACT, mezinárodní
projekt Marie Curie, na
kterém participuje devět
center excelence ze zemí
EU. Projekt podporuje výzkum postgraduálních studentů medicíny a psychologie zaměřený na poruchy příjmu potravy. Cílem
konference je výměna zkušeností v postgraduální výuce a prezentace výsledků výzkumných projektů zaměřených na inovační
programy v léčbě a prevenci poruch příjmu potravy.
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4. března 2011

16. března 2011

Právnická fakulta UK odhalila pamětní desku
Janu Kotěrovi
Významné
osmičky
v historii budovy Právnické fakulty UK byly
důvodem k setkání studentů a profesorů této
fakulty. U příležitosti
88. výročí úmrtí Jana Kotěry, architekta budovy,
a 80. výročí realizace stavby a jejího uvedení do provozu byla slavnostně odhalena pamětní
deska Janu Kotěrovi.
Novoklasicistní budovu PF UK po Kotěrově smrti dostavil jeho
žák Ladislav Machoň.

Prezident Slovinska
D.Türk představil knihu
Základy mezinárodního
práva
Slovinský prezident Danilo Türk na UK představil
český překlad své knihy Základy mezinárodního práva, kterou
vydala Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze společně
s berounským nakladatelstvím Eva Rozkotová. J. E. Danilo Türk se
specializuje na politiku Evropské unie ve vztahu k dalším oblastem
světa, do roku 2007 působil jako profesor mezinárodního práva na
Univerzitě v Lublani.

9. března 2011
Chorvatský prezident navštívil UK
Ivo Josipović, chorvatský prezident, na návštěvě UK zhodnotil
proměnu vysokého školství po
Boloni. Podle něj americký systém uplatnění bakalářů selhává
a nenaplňuje se ani původní
představa, že by boloňský proces mohl zkrátit délku studia.
Většina studentů chce pokračovat ve studiu a získat titul
magistra.
Sportovní aktivity v loděnici
Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů
Univerzity Karlovy připravilo v rámci letního semestru pravidelná
čtvrteční sportovní odpoledne v pražské loděnici Regata.

11. března 2011
Výročí Ústavu
klasické archeologie
FF UK si připomněla
100 let založení Ústavu klasické archeologie
setkáním
odborníků
s názvem Mezi tradicí
a budoucností – úloha klasické archeologie ve středoevropském prostoru.
Součástí oslav byly
i dvě výstavy: 100 let
Ústavu pro klasickou
archeologii a výstava fotograﬁí Zdeňka Zvonka
Toulky osmi antickými
městy západní Anatolie.

17. března
Mezinárodní cena Fernanda Gila za ﬁlozoﬁi a vědu pro
prof. Kvasze
V sídle Nadace Calouste Gulbenkiana v Lisabonu byla prof. Ladislavu Kvaszovi z Pedagogické fakulty UK slavnostně předána
prestižní Mezinárodní cena Fernanda Gila za ﬁlozoﬁi a vědu za
rok 2010. Cena mu byla udělena již loni na podzim za knihu Patterns of Change: Linguistic Innovations in the Development of Classical
Matematics, pohybující se na rozhraní matematiky a ﬁlozoﬁe.
Mezinárodní cena Fernanda Gila bývá označována za jakousi Nobelovu cenu za ﬁlozoﬁi.

21. března 2011
Nature Reviews Genetics publikoval článek studenta
z Hradce Králové
Postgraduální student Lékařské fakulty UK v Hradci Králové Ondřej
Libiger spolu se svými kolegy publikoval v nejprestižnějším světovém časopise v oboru genetiky článek o statistických metodách,
které zkoumají vztahy mezi variantami DNA a onemocněním.
Škola jako místo
setkávání
Proběhl čtvrtý ročník
konference Katedry psychologie FF UK nazvaný
Škola jako místo setkávání,
tentokrát s podtitulem
Ukažme si, co vše se ve
školách daří a zaslouží si
pozornost.

23. března 2011
Návštěva v centru Malach
Centrum vizuální historie Malach na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy na Malé Straně navštívil velvyslanec Spojených
států Norman Eisen. Seznámil se zde s historií centra a s archivem
rozhovorů s pamětníky holocaustu, které je možné v centru zkoumat z mnoha hledisek. Velvyslanec Eisen zde sám našel záznamy
související s bývalými místy pobytu jeho rodiny – jeho matka Frieda
se narodila v někdejším Československu a prošla koncentračním
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táborem v Osvětimi. Velvyslanec ocenil,
že k tomuto jedinečnému archivu je nyní
přístup i v Česku, zemi jeho působení,
a zdůraznil, že existence tohoto archivu a možnosti, které nabízí pro výzkum
nejen v oboru historických věd a jazykovědy, jsou fascinující.

25. března 2011
Prof. Růžena Dostálová převzala vyznamenání
Prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc.,
převzala z rukou velvyslance Helénské republiky v ČR J. E. Constantinose
Kokossise jedno z nejvyšších státních
vyznamenání Commandeur de l´Ordre
du Phénix za celoživotní vědeckou,
pedagogickou a překladatelskou práci.
Prof. Dostálová, ﬁloložka a historička, je renomovanou odbornicí
na dějiny a kulturu Řecka a Byzance. Za činnost na poli českořeckých vztahů bylo toto vyznamenání uděleno také Mgr. Haně
Mottlové, bývalé žačce prof. Dostálové, absolventce FF UK a velvyslankyni ČR v Řecku v letech 2006–2010.

29. března 2011
Handicap dětí s nízkou porodní váhou vyřeší
Cetrum komplexní péče
Osm procent všech dětí narozených v České republice se rodí
s nízkou porodní váhou a právě jim bude poskytovat péči ve
všech oborech medicíny Centrum komplexní péče pro děti
s perinatální zátěží, které bylo
otevřeno v prostorách budovy
1. lékařské fakulty UK.

7. dubna 2011
Univerzita Karlova byla založena před 663 lety
Univerzita
Karlova
si na slavnostním zasedání
připomněla
663. výročí založení
nejstarší středoevropské univerzity. Výročí
dne, kdy Karel IV. založil univerzitu se čtyřmi
fakultami (svobodných
umění, lékařskou, právnickou a teologickou),
oslavuje nejen sama
univerzita, ale od roku 2005 si 7. duben připomíná i celá Česká
republika jako Den vzdělanosti.
K oslavám výročí patří také předávání Ceny za prezentaci a Ceny
za tvůrčí počin; letos se konal již 4. ročník. Letošním držitelem
Ceny za prezentaci se stal prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., Dr.h.c.,
za publikaci Karolinum vydanou univerzitním Nakladatelstvím Karolinum. Cena za tvůrčí počin byla letos udělena prof. Ing. Milanu
Sojkovi, CSc. (23. 3. 1951 – 17. 5. 2009), především za publikaci
Dějiny ekonomických teorií. Cenu za tvůrčí počin si odnesl také doc.
RNDr. Martin Čížek, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK za
práci Experimental Results for H-2 Formation from H- and H and
Implications for First Star Formation, která vyšla v časopise Science.

7.–28. dubna 2011
Absolvent 2011
Tradiční sérii přednášek, seminářů a kurzů Absolvent připravilo
pro studenty Informačně-poradenské centrum UK. Studenti se
zde naučili prezentovat, vyjednávat a mohli se také připravit na
přijímací pohovor. Na programu bylo celkem deset přednášek
a seminářů, tři dvoudenní kurzy a jeden jednodenní kurz.

8. dubna 2011
4. dubna 2011
Hradec vzpomínal na návštěvu prezidenta dr. E. Beneše
Výstavu dokumentující návštěvu prezidenta Československé republiky dr. Edvarda Beneše s manželkou připravila Lékařská fakulta
UK v Hradci Králové ve spolupráci s Muzeem východních Čech.
Prezident Beneš zavítal na neoﬁciální návštěvu fakulty před 65 roky
během své cesty na čapkovské oslavy do Malých Svatoňovic.

5. dubna 2011
Kníže z Lichtenštejna navštívil UK
Jeho Jasnost Hans Adam II., vládnoucí kníže
z Lichtenštejna, a jeho doprovod princezna
Maria-Pia Kothbauer, lichtenštejnská velvyslankyně v Rakousku, si prohlédli historické
prostory Karolina. J. J. kníže Hans Adam II.
na půdě univerzity prezentoval svou knihu
Stát ve třetím tisíciletí a diskutoval se studenty z FSV UK a FF UK.
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Hudební pedagožka B.Viskupová oceněna
Medailí MŠMT
Prof. Božena Viskupová obdržela Medaili J. A. Komenského
1. stupně od ministra školství J. Dobeše. Toto ocenění jí bylo
propůjčeno za významnou pedagogickou, výchovnou, odbornou
a uměleckou práci v oblasti všeobecného a odborného hudebního vzdělávání.
150 let narození Jiřího Gutha-Jarkovského
Fakulta tělesné výchovy a sportu hostila Mezinárodní konferenci
u příležitosti výročí 150 let narození Jiřího Gutha-Jarkovského.

10. dubna 2011
Dějiny nové moderny získaly cenu Magnesia Litera
Letos nakladatelé do soutěže přihlásili celkem 318 titulů v sedmi
kategoriích. V kategorii Literatura faktu si ocenění odnesla publikace Dějiny nové moderny, na jejíž přípravě se významně podílel
tým odborníků z Ústavu české literatury a literární vědy FF UK.
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12.–14. dubna 2011

21. dubna 2011

Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii
Ve výukovém centru LF Hradec Králové v areálu FN HK byl pro
zájemce připraven program přednášek o pracovním uplatnění
v konkrétních ﬁrmách a zdravotnických zařízeních, setkání a diskuse s potenciálními zaměstnavateli.

Soft-skills program
Pětidílný cyklus ke zlepšení komunikačních dovedností pro všechny, kteří zvažují své budoucí uplatnění a své schopnosti, pořádala
Matematicko-fyzikální fakulta UK.

26.–20. května 2011
13. dubna 2011
EKG o lásce a pitvání
Kromě odborných přednášek a soutěže postgraduálních
a pregraduálních studentů nabídla vědecká konference 2. lékařské fakulty UK také exkluzivní literární show dua Jaroslav
Rudiš – Igor Malijevský nazvanou EKG o lásce a pitvání: motolský speciál.
60 let spánkové medicíny na Neurologické klinice
1. LF UK a VFN
Odborné sympozium k šedesátileté historii vyšetřování spánku
a jeho poruch se konalo na Neurologické klinice 1. LF a VFN.
Mezi témata patřily nekvalitní spánek, nedostatečné bdění a další
významné symptomy.

14. dubna 2011
Rektor Hampl novým členem předsednictva EUA
Novým členem předsednictva Evropské asociace univerzit
(EUA) byl zvolen rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl
– jako jediný zástupce z nových členských zemí EU. Doplňovací volby na čtyřleté funkční období proběhly na výročním
desátém zasedání EUA v dánském Aarhusu. Klíčovým tématem konference byl rozvoj a podpora talentu jako základu
budoucí konkurenceschopnosti Evropy. Evropskou asociaci
univerzit založila v roce 2001 Asociace evropských univerzit (CRE) a Konfederace Konferencí rektorů zemí Evropské
unie. EUA je hlavním, jediným a zásadním vlivným hlasem
univerzit v Evropě. V současné době je členem EUA téměř
850 institucí. V roce 2009 hostila Univerzita Karlova zasedání
5. konventu EUA.

15.–19. dubna 2011
Mineral resources for the society
Mezinárodní studentskou konferenci SGA
Student
Conference
Mineral resources for
the society hostila Přírodovědecká fakulta
UK.

Memoriál prof. Haise
Farmaceutická fakulta UK připravila 36. ročník výstavy prací zaměstnanců a studentů, 28. ročník výstavy prací dětí zaměstnanců
a 6. ročník výstavy fotograﬁí studentů z programu Erasmus.

27.–30. dubna 2011
ETF UK hostila mezinárodní sympozium biblistů
COLLOQUIUM BIBLICUM
Evangelická teologická fakulta UK pořádala již 19. ročník
tradičního mezinárodního sympozia biblistů – COLLOQUIUM BIBLICUM. Letošní zasedání, jehož se zúčastnilo na
25 zahraničních a tuzemských odborníků z oborových oblastí starozákonní biblistiky,
hebraistiky,
historiograﬁe
a archeologie starověkého
Izraele a příbuzných oborů,
bylo věnováno problematice
jazykových a rétorických aspektů biblických textů, které
vyjadřují monoteistické důrazy, a jejich historickým
a ideovým kontextům.

28. dubna 2011
Setkání děkanů ﬁlozoﬁckých fakult České republiky
Na programu setkání děkanů ﬁlozoﬁckých fakult České republiky
bylo i veřejné setkání s akademickou obcí UK nad stanovisky
děkanů ﬁlozoﬁckých fakult ČR k Věcnému záměru zákona o vysokých školách.
Diskuse o věcném záměru zákona o vysokých školách
Velká aula FF hostila veřejnou diskusi o situaci českých vysokých škol a o novém věcném záměru zákona o vysokých školách.
Pozvání přijali bývalí ministři školství PhDr. Miroslava Kopicová
a Mgr. Ondřej Liška, Univerzitu Karlovu reprezentoval prorektor
pro rozvoj prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Moderování se ujal
děkan FF UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

18.–19. dubna 2011
Využití metod molekulární biologie v medicínském
výzkumu
Odborné setkání se speciálním zaměřením na studium inervace
srdce a cév Využití metod molekulární biologie v medicínském výzkumu pořádala Lekářská fakulta UK v Plzni.
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Alternativní metody výuky
jsou jedinou cestou kupředu
„Nemáme jinou možnost než hledat nové způsoby a cesty, jak
dnešním žákům na základních a středních školách a studentům
univerzit předat vědomosti. Hledání nových cest výuky je jednoznačným trendem moderního školství,“ zaznělo při zahájení
konference Alternativní metody výuky 2011. Organizátorem letos
již 9. ročníku mezinárodní konference věnované využití multimediálních metod v různých formách vzdělávání byla Přírodovědecká
fakulta UK ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky UK, Univerzitou Hradec Králové a Evropskou organizací pro univerzitní
informační systémy (EUNIS-CZ).

30. dubna 2011
Odhalení pamětní desky Josefu Pekařovi na Kosti
Na hradě Kosti byla odhalena pamětní deska Josefu Pekařovi. Stalo
se tak při 100. výročí dokončení
prvního vydání Knihy o Kosti. Deska
s reliéfem, jejímž autorem je akademický sochař Aleš John, je uvozena
citací Pekařova vyznání z předmluvy
k této knize. Desku odhalil spolumajitel hradu Giovanni Kinský.

2. května 2011

28.–29. dubna 2011
XIII. Bedrnův den
Moderní postupy v chirurgii a chirurgické intenzivní péči byly tématem celorepublikového chirurgického sjezdu s mezinárodní účastí,
který pořádala Lékařská fakulta UK v Hradci Králové.

Záhadní řasníci trávy
a sociální pavouci
získali Ceny časopisu
Živa
V reprezentativních prostorách vily Lanna v Praze
6 převzali ceny časopisu
Živa jednotlivci i týmy, kteří
svými odbornými texty z oblasti biologie přibližují výsledky české vědy a které odborná porota i čtenáři ohodnotili jako nejlepší
za rok 2010. Tři z pěti cen časopisu Živa získali vědečtí pracovníci
z Přírodovědecké fakulty UK.
Výtvarná výstava Na schodech
Studenti Katedry výtvarné výchovy PedF UK uspořádali již
3. ročník výstavy Na schodech.

28.–30. dubna 2011
Konference Logika, sémantika, dialektika
Ústav ﬁlosoﬁe a religionistiky spolupořádal národní konferenci
Logika, sémantika, dialektika.

29. dubna 2011
Okultění 2011
Studenti kulturologie FF UK připravili osmý ročník tradičního festivalu studentské kreativity Okultění.

29.–30. dubna 2011
Hradecké pneumologické dny
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové spolupořádala celostátní odbornou konferenci XV. Hradecké pneumologické dny.
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4. května 2011
Pavlač – festival studentů Fakulty sociálních věd UK
V rámci pražských oslav studentského života se již tradičně uskutečnil multižánrový festival studentů FSV UK. Venkovní a vnitřní
prostory sídla fakulty na Smetanově nábřeží rozezněla nejen hudba, ale i mluvené slovo herců.
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5. května 2011
Mezinárodní konference Dialog ve výchově, umění
a sportu
Katedra občanské výchovy a ﬁlozoﬁe PedF UK pořádala mezinárodní konferenci nazvanou Dialog ve výchově, umění a sportu.
V pořadí šlo o konferenci již desátou, jubilejní. Od roku 2000,
tradičně vždy první týden v květnu, se zájemci setkávají na konferenci věnované pokaždé jednomu z podstatných témat ﬁlozoﬁe
výchovy.
Projekt roku v soutěži MŽP ČR
Mgr. Martina Nádherná z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK získala v soutěži Ministerstva životního
prostředí Chytrá řešení pro životní prostředí cenu Projekt roku. Její
projekt Nové bezpečné Li-ion baterie nejen pro elektromobily byl vybrán mezi pět projektů s největším realizačním potenciálem.

Nakladatelství Karolinum opět vítalo návštěvníky u svého stánku
v rohu pravého křídla Průmyslového paláce. Letošním partnerem
festivalu se stal Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK, který
se spolupodílel na přípravě a moderování mnoha pořadů věnovaných arabské literatuře. Čestným hostem festivalu byla totiž
Saúdská Arábie.

18. května 2011
Rektorský sportovní den – svátek radosti z pohybu
Univerzita Karlova pořádala tradiční Rektorský sportovní den,
který je příležitostí k setkání studentů i vyučujících pražských
fakult a veřejnosti nejen na sportovním poli. Celková nabídka
sportů pokrývá široké spektrum sportovních disciplín, letos ještě
rozšířených o aktivity se zdravotními aspekty.

6. května 2011
Studentský Majáles
Letošní ročník studentského festivalu oživil tradici majálesových
pochodů.Více se o této události dočtete v článku Petra Šilhavého
na straně 71.

11. května 2011

18.–19. května 2011

Premiér Petr Nečas na UK
Řečí čísel se snažil předseda vlády Petr Nečas přesvědčit studenty
a členy akademické obce o nutnosti vládní reformy. Zaplněná aula
Filozoﬁcké fakulty UK si vyslechla argumenty pro urychlené zavedení zejména důchodové
reformy, v následné diskusi pak došlo na dotazy
i kritiku současné vlády.
Setkání zahájil rektor UK
prof. Václav Hampl,diskusi
moderoval doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan
Filozoﬁcké fakulty UK.

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva
na počátku 21. století
Konference pořádaná Právnickou fakultou UK byla
zaměřena na ochranu základních práv a svobod
v proměnách práva na počátku
21. století v českém, evropském
a mezinárodním kontextu.

12.–15. května 2011
Svět knihy proběhl opět za účasti UK
Již 17. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy hostil Průmyslový palác na pražském Výstavišti.

19. května 2011
Studentská geologická konference 2011
Geologická sekce PřF UK a Česká geologická společnost pořádaly Studentskou geologickou konferenci 2011, která byla určena
studentům bakalářských, magisterských a doktorských programů
geologie a příbuzných věd o Zemi.

19.–21. května 2011
Philosophy of Sport in Europe
FTVS spolupořádala Mezinárodní konferenci Philosophy of Sport in Europe, první
konferenci Evropské společnosti pro ﬁlosoﬁi sportu (EAPS). Cílem Evropské
společnosti pro ﬁlosoﬁi sportu je ustanovení a rozvoj dialogu mezi odborníky
v oblasti ﬁlozoﬁe sportu v Evropě, dále
pak spolupráce s odborníky z příbuzných
oborů i oblastí mimo Evropu.
Autor: redakce ve spolupráci s iforum.cuni.cz
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VĚDCI Z UK SE SNAŽÍ
POMOCI NEMOCNÉMU
TĚLU I DUŠI
Pomoci lidem v běžných i extrémních životních situacích se snaží vědci z Univerzity Karlovy. Na sedmnácti
fakultách se zkoumá ledacos.Tentokrát ve Vědě pro praxi projdeme z kazatelny až do „zvěřince“.

Vědkyně z Evangelické
teologické fakulty UK se
snaží inovovat bohoslužby

Na otázku, jak přiblížit víru dnešnímu člověku, hledá
odpověď Tabita Landová. FOTO: Vladimír Šigut

Nový přístup k bohoslužbě ve
své práci naznačuje farářka
Českobratrské církve evangelické
Tabita Landová.
„Liturgika je věda, která reflektuje praxi
církve v oblasti její bohoslužby, liturgie,“
popisuje svou oblast bádání Tabita Landová. V evangelickém prostředí je otázka liturgie velmi aktuální. Řeší se podoba
bohoslužby, větší zapojení laiků, častější
vysluhování večeře Páně a její podoba nebo uspořádání bohoslužebného
prostoru.
V Česku však na rozdíl od zahraničních
teologických fakult bylo podle farářky
Landové reflexi bohoslužby doposud
věnováno málo odborné pozornosti. Ve
svém projektu Hermeneutika liturgické
tradice Jednoty bratrské, který podporuje
Grantová agentura Akademie věd ČR,
se proto snaží soustředit na bohoslužebnou praxi v kontextu její minulosti
a tradice.
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„Jednota bratrská výrazně určila tvář českého protestantismu; její osobnosti, například Jan Blahoslav či Jan Ámos Komenský,
získaly i celonárodní význam,“ vysvětluje
třiatřicetiletá vědkyně důležitost studia
historických pramenů.
„Na základě starých tisků bratrských
agend, kancionálů a dalších dobových pramenů rekonstruuji bohoslužebný život
Jednoty a jeho teologický profil. Zabývám
se podobou křtu, uzavíráním sňatku nebo
zpovědí,“ popisuje svou vědeckou práci
Tabita Landová, která se kromě výzkumu
stará také o ročního syna.
Znalost bohoslužebné tradice Jednoty
bratrské může podle farářky Landové
přinést inspiraci při promýšlení inovací
současné evangelické bohoslužby. „Nejde
přitom o přebírání hotových textů z minulosti, ale o inspiraci tím, jaké teologické
motivy přicházely v bohoslužbě Jednoty
ke slovu,“ říká Landová.
V liturgice se mladá vědkyně snaží aplikovat sémiotický přístup. „Určitá sdělení
nepřicházejí k člověku jen z verbálních
projevů, nýbrž také z toho, co vidí, cítí,
hmatá,“ vysvětluje Landová. „Svou roli
sehrává prostor, v němž se bohoslužba
koná, přítomnost křesťanských symbolů
či výtvarných uměleckých děl, hudba nebo
i to, jak se farář tváří a pohybuje.“
Podle ní by faráři měli brát v úvahu
člověka nejen jako duchovní, ale také
jako tělesnou bytost. „Znalosti toho,
jak funguje proces dorozumění formou
verbálních i neverbálních znaků, může
napomoci lepší a mnohovrstevnější komunikaci mezi faráři a účastníky bohoslužby. To může přispívat k přibližování
křesťanské víry dnešnímu člověku,“
shrnuje odbornice na bohoslužebnou
praxi důležitost rozboru významu znaků
v komunikaci.

Lékaři z plzeňské medicíny
umí nechat dorůst lidská
játra
Prase domácí na operačním stole
plzeňských chirurgů může zachránit
život pacientů po rozsáhlých
jaterních zákrocích. Na Lékařské
fakultě Univerzity Karlovy v Plzni
už šestým rokem probíhá výzkum
regenerace jater po velkých
operacích. Práce vědců se soustředí
i na pomoc lidem s rakovinou jater.
Lékaři z Plzně zkoumají, jak „ušít“
pacientovi léčbu na míru.

S operacemi ve „zvěřinci“, jak říkají chirurgové viváriu,
pomáhají Václavu Liškovi studenti Lékařské fakulty UK
v Plzni. FOTO: Archiv Václava Lišky

Současná onkologická praxe pracuje
s empirickými zkušenostmi a nebere příliš ohled na jednotlivé pacienty. Metabolismus a očišťovací mechanismy každého
člověka jsou však velmi rozdílné, proto
u některých lidí onkologická léčba působí jen v menší míře, nebo dokonce úplně
selhává.
„Zabýváme se stanovováním molekulárněbiologických parametrů, které nám
umožní vzít v potaz lidskou rozdílnost při
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podávání onkologické léčby u nemocných
s kolorektálním karcinomem nebo jeho
jaterními metastázami,“ vysvětluje mladý
vědecký pracovník z plzeňské medicíny
Václav Liška. Individualizovaná léčba by
podle něj měla vyloučit podávání neúčinné onkologické terapie a vést k upřesnění
citlivosti konkrétního nádoru k určitým
onkologickým režimům.
Plzeňští lékaři jsou v oblasti jaterní chirurgie a návazném výzkumu na světové
špičce. Jejich práce už dnes zachraňuje
lidské životy. Dokáží ovlivnit regenerační
kapacitu jater a tím zvýšit počet pacientů, kteří mohou podstoupit chirurgickou
léčbu jaterních nádorů. „Právě chirurgická
léčba je jako jediná radikální a výrazným
způsobem zvyšuje přežití našich pacientů
v porovnání s ostatními způsoby léčení,“
popisuje Václav Liška výsledky výzkumů,
při kterých lékaři sledovali také regeneraci prasečích jater.
Prase domácí je svou anatomií a fyziologickými funkcemi velmi podobné lidskému
tělu. Plzeňští chirurgové tedy předpokládají velkou pravděpodobnost přenosu
získaných experimentálních výsledků do
klinické praxe. To se daří například v projektu profesora Vladislava Třešky, který
třetím rokem zkoumá aplikaci kmenových
buněk u pacientů se zhoubným onemocněním jater.
Unikátní je na Lékařské fakultě UK v Plzni
také spolupráce s mimouniverzitními pracovišti, například s Ústavem experimentální medicíny AV ČR, Státním zdravotním
ústavem nebo Katedrou mechaniky Západočeské univerzity v Plzni. „S experty
z této katedry připravujeme softwarový
model prokrvení jaterní tkáně, který by
byl použitelný při odhadu regenerační
kapacity jaterního parenchymu po rozsáhlém chirurgickém výkonu na játrech,“
pochvaluje si spolupráci dvaatřicetiletý
Václav Liška, hlavní manažer projektu Experimentální chirurgie – nové trendy v biomechanice. Také on se, podobně jako většina
lékařů-výzkumníků, věnuje i klinické praxi.
Svůj den začíná v domovské plzeňské fakultní nemocnici o sedmé ranní vizitou
na oddělení B Chirurgické kliniky. Experimentům a vědecké práci pak věnuje podvečery a také víkendové dny.

Ekonomové z FSV
zprůhledňují státní
zakázky

Cílem výzkumu týmu Petra Janského (vpředu) z IES FSV je
donutit státní úředníky, aby nekradli z veřejného rozpočtu.
FOTO: Vladimír Šigut

Do státních zakázek teče v Česku
téměř polovina státního rozpočtu.
Přerozdělování téměř 600 miliard
se ale ekonomická věda příliš
nevěnuje. Česká republika se přitom
bleskově propadá na dno žebříčku
zkorumpovanosti veřejných nákupů.
Skupina mladých doktorandů
z Institutu ekonomických studií
Fakulty sociálních věd UK
vypracovala systém, který by
měl prostředí veřejných zakázek
zprůhlednit a pročistit.
Když domů potřebujete novou pračku,
víte nejlépe, kde nakoupit a jak ušetřit na
instalaci. Nikdo váš nákup hlídat nemusí.
„Když jménem státu nakupuje úředník,
nemusí vždycky kupovat to nejlepší pro
stát, a proto by ho někdo měl hlídat,“ popisuje základní motivaci výzkumů doktorand IES FSV Jiří Skuhrovec. „Zkoumáme,
jak v praxi tyto nákupy probíhají a proč
kontrola nad úředníky nefunguje,“ říká
Skuhrovec, který je v protikorupčním výzkumném týmu FSV spolu se dvěma dalšími ekonomy.
V rámci projektu zIndex.cz vědci z FSV
pomocí speciálních programů sbírají
z různých internetových zdrojů informace
o veřejných zakázkách. Data opravují, analyzují a získávají z nich konkrétní výstupy.
ZIndex je jakési vysvědčení, které získá
státní instituce podle transparentnosti,
s jakou zadává veřejné zakázky.
„Zadavatele hodnotíme podle deseti konkrétních kritérií; například podle počtu
uchazečů v tendrech, průhlednosti vlastnické struktury jejich vítězů anebo opa-

kovaného zadávání jedinému dodavateli,“
říká Petr Janský, který kromě ekonomie
na Univerzitě Karlově vystudoval i rozvojovou ekonomii na univerzitě v Oxfordu.
Kritéria hodnocení navrhli sami specialisté z Institutu ekonomických studií FSV
UK. Koncepčně systém hodnocení vychází z mezinárodních standardů dobré praxe
ve veřejných zakázkách, jak je definuje například OECD. „Naší ambicí je toto hodnocení dále vylepšovat a pravidelně ho
publikovat pro všechny zadavatele státních zakázek v ČR,“ vysvětluje třetí členka
týmu Jana Chvalkovská, která jako ekonomka pracuje i v Mezinárodní obchodní
komoře České republiky.
Hlavním cílem ekonomických expertů
z FSV, kteří spolupracují také s Národní
ekonomickou radou vlády ČR nebo OECD,
je stát, z jehož kasy bude o něco obtížnější krást. Jednoduchý zIndex podle vědců
dokáže dát jasnou představu o tom, jak ta
která instituce hospodaří s penězi, i člověku bez ekonomického vzdělání, a to hlavně
díky srovnání s ostatními úřady a podniky.
„Tato jasná informace je velmi zajímavá
i pro média. Doufáme, že ji voliči dokážou
vzít na vědomí. A starostu, který kradl,
prostě znovu nezvolí,“ říká pětadvacetiletý ekonom Petr Janský.
Pro tři doktorandy, kteří celý projekt vymysleli a vedou ho, bylo velmi překvapivé,
jak je světový výzkum veřejných zakázek
podvyvinutý. Vysvětlují si to i slabou dostupností dat, která je podle expertů
z FSV v ČR v porovnání se zahraničím
překvapivě dobrá. „Jako ajťák bych řekl,
že jsme takový jednooký mezi slepými,
od čehož se odvozuje i to, že náš výzkum
má potenciál být zajímavý i v zahraničním
kontextu,“ usmívá se Jiří Skuhrovec, člen
týmu pro boj s korupcí z Institutu ekonomických studií FSV UK.
Více informací můžete najít také na adrese www.zindex.cz, kde je v současnosti
dostupné hodnocení ministerstev za roky
2006−2010. Web i plošné hodnocení
dalších zadavatelů veřejných zakázek se
teprve rodí. Na stránkách by během pár
měsíců měly přibýt další podstatné výsledky výzkumu ekonomů z FSV. Metodiku výpočtů pak hledejte na wiki.zindex.cz.
Autor: redakce
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Příjezd sezónních pracovníků původem z vrchoviny na sezamové pole v nížině podél hranic se Súdánem. FOTO: Asrat Hailu

VÝZKUM LEISHMANIÓZY
V ETIOPII
Jan Votýpka
Zatímco o malárii nebo o spavé nemoci slyšel téměř každý, o nebezpečné nákaze zvané leishmanióza ví jen
málokdo. Společným znakem všech těchto onemocnění je parazit přenášený krevsajícím hmyzem a také rozšíření
v tropických a subtropických částech světa. Výzkumem leishmanií v laboratoři i přímo v zemích postižených
nákazou se dlouhodobě zabývá tým vědců z přírodovědecké fakulty vedený profesorem Petrem Volfem.
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Leishmanióza je onemocnění tropů a subtropů, na rozdíl od dvou
výše zmíněných nemocí se však vyskytuje i v teplých oblastech
mírného pásma, tedy v celém Středomoří včetně Španělska, Francie, Itálie, Chorvatska či Řecka. Podle údajů WHO se leishmanióza vyskytuje v 82 zemích světa, v nichž ohrožuje přes 350 milionů
lidí. Ročně se jí nakazí asi 12 milionů osob, z nich kolem 40 tisíc
zemře. Geografické rozšíření leishmanií souvisí především s výskytem jejich přenašečů, jimiž jsou flebotomové – drobný krevsající dvoukřídlý hmyz podobný malým komárům. Onemocnění
však nekopíruje zcela věrně rozšíření flebotomů, a tak existuje

Pro boj s tímto onemocněním je třeba znát co nejvíce informací
o životním cyklu patogena v přírodě. Leishmaniózy jsou většinou
zoonózy, což znamená, že parazit koluje mezi volně žijícími živočichy
(rezervoáry) prostřednictvím flebotomů (přenašečů) a člověk se
do tohoto koloběhu dostává víceméně náhodně (podobně je tomu
např. s klíšťovou encefalitidou nebo lymskou boreliózou). Naopak
u antroponotických ohnisek (např. L. donovani) se nemoc přenáší
prostřednictvím flebotomů přímo z člověka na člověka.Vakcína ani
chemoprofylaxe proti této nemoci neexistují, jediným způsobem
obrany proto zůstává ochrana před pobodání flebotomy.

Odběr krve z domácích zvířat pro studium protilátkové odpovědi na pobodání flebotomy. FOTO: Iva Rohoušová

i řada oblastí, kde se sice vyskytují přenašeči, nikoli však přenášené onemocnění. Ačkoli byl potvrzen výskyt flebotomů v Německu a Maďarsku, leishmaniózy se zde nevyskytují.
Původce onemocnění a jeho šíření
Toto onemocnění, které vyvolává parazitický bičíkovec rodu
Leishmania, se vyznačuje širokou škálou klinických projevů, a to
od relativně neškodných drobných kožních lézí až po smrtelnou
viscerální formu, za niž je zodpovědná Leishmania donovani. Její
jméno je odvozeno od skotského patologa Williama Booga Leishmana, který v roce 1901 poprvé identifikoval parazita vyvolávajícího tuto chorobu, a kapitána Donovana, který o dva roky
později správně určil, že se jedná o organismy odlišné od jiných
příbuzných bičíkovců, trypanosom. Viscerální leishmanióza je též
nazývána kala-azar (černá nemoc; v jazyce hindí kala = černý, azar
= jed). Vyskytuje se na indickém subkontinentu a také ve střední
a východní Africe.

Výzkum leishmaniózy v Etiopii
Náš výzkumný tým se dlouhodobě zabývá problematikou leishmanií a jejich přenašečů flebotomů a kromě laboratorního výzkumu se účastníme i práce v terénu, tedy přímo v ohniscích
leishmanióz. Doposud jsme studovali flebotomy a přenos onemocnění například na území Izraele,Turecka, Kypru, Kréty,Tuniska
a Ghany.
V současné době se naše pozornost zaměřila na Etiopii, která
je dlouhodobě sužována epidemií kala-azar. Nemoc je rozšířena
především v severozápadní části země při hranicích se Súdánem
a Eritreou. V rozsáhlé a zemědělsky plně využívané nížině při hranicích se Súdánem se pěstuje zejména sezónní plodina sezam,
osídlení je zde proto velmi specifické. Mimo sezónu zůstává
v nížině jen několik desítek tisíc obyvatel usazených v několika
větších sídlech a řadě zemědělských „samot“. V době vrcholících
sezónních prací sem však na nákladních autech přijíždí z okolních oblastí několik set tisíc námezdních dělníků. Tato rozsáhlá
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Mezinárodní podpora
Naše současné působení v Etiopii je součástí dlouholetého mezinárodního výzkumného projektu, kterého se účastní vědci z Izraele a Etiopie, ale též řada expertů z celého světa. Samotná
myšlenka se zrodila u našich izraelských kolegů v týmu profesora
Alona Warburga z Hebrew University Hadassah Medical School. Finanční podporu poskytla největší soukromá nadace – Bill &
Melinda Gates Foundation – v rámci svého programu boje s tropickými nemocemi (Tropical Neglected Diseases). Na zahajovacím
setkání, které se konalo na sklonku roku 2010 v severoetiopském
městě Mekele, se nám podařilo pojmenovat základní problémy
spojené s místní nákazou a stanovit hlavní směry výzkumu, které
by nám měly pomoci nejen pochopit příčiny vzniku této rozsáhlé
etiopské epidemie, ale zejména najít odpověď na otázku, jak epidemii potlačit. Nejdůležitější částí našeho setkání bylo zahájení
výzkumu v jednotlivých ohniscích nákazy. Rozjeli jsme se do několika oblastí zasažených epidemií a začali zde jak s krátkodobými
a dlouhodobými terénními odchyty, tak s pokusy a kohortovými studiemi. Za relativně krátkou dobu se nám podařilo získat
čtyři nové kolonie flebotomů, které obohatily naše české chovy
(mimochodem jedny ze dvou největších na světě). Nově získané
kolonie těchto krevsajících trapičů nám umožní studium jejich
biologie a fyziologie, získané poznatky by měly přispět především
k odhalení epidemiologie viscerální leishmaniózy ve východní
Africe.

Autor článku ukazuje místním dětem zvětšenou fotografii flebotoma, přenašeče kala-azar.
FOTO: Petr Volf

a pravidelná migrace s sebou nese řadu problémů, jedním z nich
je i leishmanióza. Ta nepostihuje pouze sezónní dělníky a místní
obyvatelstvo, spolu s migranty se přenáší i do dalších částí Etiopie,
případně i do okolních států.
Průběh lokální epidemie kala-azar je specifický a odlišný od klasického schématu. Jak jsme se opakovaně přesvědčili při našich
předchozích misích v oblasti Středomoří, je vždy nutné důkladně
prozkoumat místní epidemiologickou situaci a neřídit se klasickým učebnicovým schématem přenosu onemocnění. Díky tomuto přístupu se nám v minulosti podařilo prokázat zoonotický
přenos Leishmania tropica v Izraeli a Tunisku a dokázat tak, že
i klasická antroponóza se může v některých případech chovat
jako zoonóza a naopak. Je možné, že k podobné situaci dochází
i v ohniscích severovýchodní Etiopie. V následujících letech nás
tak čeká výzkum zaměřený na detailní studium možných přenašečů i rezervoárových zvířat, ať již domácích, nebo volně žijících.
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Cíle projektu
Život v prostých vesnicích, který se za posledních několik staletí
příliš nezměnil, se z pohledu turisty může zdát romanticky malebným. Místním obyvatelům však tvrdý vesnický život, kde se půda
stále obhospodařuje ruchadlem, v kombinaci s téměř neexistující
zdravotní péčí působí značné problémy. Do Etiopie se v následujících letech probíhajícího projektu budeme vracet alespoň dvakrát ročně a doufáme, že náš výzkum přispěje nejen k obecnému
poznání leishmaniózy, ale i ke konkrétním krokům, které zlepší
život místních vesničanů.

doc. RNDr.
JAN VOTÝPKA, Ph.D.
Autor článku působí jako parazitolog na PřF UK. Je členem vědeckého
týmu, který se zabývá výzkumem leishmanií a jejich přenašečů
flebotomů.
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VE SPOLCÍCH JDE HLAVNĚ
O NEOPAKOVATELNOU
ZKUŠENOST
Studentská unie Univerzity Karlovy (SU UK) sdružuje různé studentské spolky, kluby a organizace teprve tři roky.
Za tu dobu se jí na univerzitě v oblasti volného času podařilo lecčehos dosáhnout. SU UK stále přibírá nové členy
a rozrůstá se i seznam vlastních aktivit.Teď mají její zástupci v plánu rozšířit spolupráci se studenty univerzit
v zahraničí. O studentské angažovanosti, možnostech studentů ve volném čase i o tom, jak založit spolek, vám poví
předseda SU UK a student práv SLAVEN ELČIĆ.

Předseda Studentské unie UK Slaven Elčić. FOTO: Markéta Havelková

Hlavním cílem Studentské unie UK je podporovat rozvoj spolkového života na UK a tím
ve studentech posilovat univerzitní identitu.
Mají mladí lidé, kteří jsou dnes vychováváni v duchu individualismu, motivaci a zájem
sdružovat se v týmu?
Na tuto otázku není lehké dát jednoznačnou odpověď. Někteří mají velmi vysokou
motivaci, někteří se nechají strhnout, některým je to jedno a někteří jsou zásadními odpůrci jakýchkoliv aktivit. Liší se to
také v závislosti na fakultách. Je typické,

že studenti matematicko-fyzikální fakulty
nebo lékařských fakult nemají tolik času
na mimostudijní aktivity, naproti tomu
studenti právnické fakulty, filozofické fakulty a fakulty sociálních věd jsou velmi
aktivní. Nedá se ale tvrdit, že by se na
lékařských fakultách a matematicko-fyzikální fakultě vůbec nic nedělo. I tady
máme spolky, které jsou hodně aktivní
a pro své studenty pořádají různorodé
aktivity. Takže není vůbec jednoduché to
zobecnit.

SLAVEN ELČIĆ
Od roku 2009 je předsedou Studentské
unie Univerzity Karlovy. Studuje 3. rokem
na Právnické fakultě UK v Praze obor
Právo a právní věda. V SU UK začínal
jako tajemník a zaměřoval se především
na organizaci vnitřního chodu sdružení.
V současné době připravuje předání řízení
SU UK novému vedení, které nastoupí do
funkcí v říjnu 2011. Poté se chce věnovat
především studiu.
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Úzké vedení SU UK na Studentském jarmarku 2011. Zleva: předseda Slaven Elčić, Markéta Havelková (místopředsedkyně),Vojtěch Kopal (bývalý PR manažer).
FOTO: Archiv Markéty Havelkové

V čem vidíte hlavní přínos studentských spolků, klubů a dalších iniciativ? Vysoká škola se
dá přece vystudovat i bez toho.
Samozřejmě, že se dá vystudovat i bez angažovanosti. Ve spolcích jde hlavně o neopakovatelnou zkušenost, která patří ke
studentskému životu. Nikdy jindy nebudeme v pozici bez závazků a povinností,
abychom se mohli věnovat něčemu z přesvědčení a dobrovolně. Přínosem je zkušenost s fungováním kolektivu lidí, který se
nějak dá dohromady a pracuje na společné věci. V neposlední řadě jde o kontakt
s jiným prostředím a jinými lidmi, než se
kterými se běžně setkáváme na své do-

16

movské fakultě. Rozšiřujeme si obzory
a přijímáme různé pohledy na svět.
Jak vybíráte aktivity pro volný čas (kluby, organizace, spolky), na které odkazujete na
stránkách SU UK?
Žádný zvláště přísný filtr nemáme. Většinou odkazujeme na základě informací od
členských spolků, případně od klubu K4.
Pokud nám ale někdo napíše s tím, že má
zájem propagovat na našich webových
stránkách svou akci, většinou mu vyhovíme. Mělo by se ale jednat o akci, která
má přesah a může zaujmout i studenty
z jiných fakult.

Vyhledává SU UK existující spolky, které se
snaží sdružovat, nebo zájem vychází od spolků a organizací?
V začátcích jsme měli ambice vyhledávat
spolky a cíleně je oslovovat. Postupem
času ale necháváme tuto iniciativu spíše
na spolcích, které mají možnost projevit
zájem se přidat. Je jasně deklarováno, co
spolkům nabízíme, a je na nich, aby zvážily,
zda mají zájem.
Myslíte si, že studenti UK mají dostatečnou
nabídku těchto aktivit?
Jsem naprosto přesvědčen o tom, že mají.
Jenom Studentská unie Univerzity Karlovy
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sdružuje dvacet tři studentských spolků
a víme o mnoha dalších, které provozují svou činnost na jednotlivých fakultách.
Pak už je to jenom otázka zájmu a trocha
hledání.
Řekněme, že existuje student, který má určitou
oblast zájmu, například fotografování, ale na
UK neexistuje spolek, který by ji rozvíjel. Nabízí
se řešení, že se skupinkou podobně smýšlejících nadšenců založí vlastní spolek. Jak by měl
postupovat? A má šance na úspěch?
Nejjednodušší bude, když nám napíší. Rádi
jim poskytneme poradenský servis a pomocnou ruku zejména s propagací a organizací činnosti. Začátky budou těžké, ale
pokud budou odhodlaní něco vytvořit, tak
se to podaří. Na UK neustále vznikají nové
spolky.
Jaké výhody nabízí SU UK spolkům a klubům,
které jsou její součástí?
V první řadě se snažíme poskytnout spolkům takový servis, který jim usnadní práci
na vlastních aktivitách a pomůže zlepšit
chod uvnitř spolků. Zajišťujeme různé
tematicky zaměřené semináře, například
o projektovém řízení nebo prezentačních
dovednostech. Dále vytváříme jednotné
projektové portfolio, na jehož základě jednáme se sponzory. Osobně ale za nejdůležitější považuji samotný vznik platformy,
na které mezi sebou mohou spolky komunikovat a navazovat spolupráci.
Jak přistupuje SU UK k oblasti volného času −
jaké akce pořádá nebo na kterých se podílí?
Snažíme se obsáhnout veškeré aspekty volného času. Pro Studentskou unii
Univerzity Karlovy je klíčové především
dostat do povědomí studentů existenci
spolků, které obstarávají většinu vlastních
aktivit zaměřených na jednotlivé cílové
skupiny. A nabídka je skutečně pestrá, od
filmových klubů a literárních čtení přes
párty a festivaly až po diskuse a debaty.
Jak se zájemci z řad studentů mohou zapojit
do samotného organizačního chodu Studentské unie UK?
Stačí sledovat web SU UK, kde vypisujeme pozice, na které zrovna hledáme

uchazeče. Pak záleží jenom na časových
možnostech zájemce. Neustále sháníme
pomocníky, což je nenáročná práce, která
nezabere příliš mnoho času, ale přitom je
důležitá (například roznášení letáků na své
koleji). Stát se členem Rady je o něco složitější. Rada je výkonným orgánem SU UK
s rozhodovací pravomocí a je volena Sněmem SU UK na návrh předsedy. Do Rady
jsou navrhováni především ti, kteří již mají
nějakou zkušenost s prací ve Studentské
unii a osvědčili se jako spolehliví. Pokud
ale někdo chce věnovat Studentské unii
více času než jenom na občasnou výpomoc, pak se může ozvat a domluvíme se
na zařazení do pracovní skupiny některého radního, kde bude mít na starosti část
jeho agendy. Je dobré, když má zájemce
představu o tom, co by ho bavilo a co by
chtěl dělat.

rozvojem prochází i oblast mezinárodní
spolupráce. Po navázání kontaktů se Studentskou radou Islandské univerzity se
chystáme vyjet na mezinárodní konferenci studentských unií v Tbilisi, kde bychom
rádi naši síť zahraničních kontaktů ještě
dále rozšířili.
Co má SU UK ještě před sebou? Jaký je její
nevětší současný úkol?
Odpovím v obráceném pořadí. Největší
úkol je vytrvat, nepolevit a zajistit obnovu
lidí na klíčových postech a kontinuitu fungování. Musíme být srozumitelným a stabilním partnerem jak našim spolkům, tak
dalším studentským uniím, ale i Univerzitě
Karlově. A co máme před sebou? Dlouhou cestu.

Kde mají studenti hledat informace o zájmových spolcích, organizacích a klubech, které
působí na jejich fakultě či v rámci celé univerzity a do jejichž činnosti se mohou zapojit?
Pochopitelně na webu SU UK, dále na
UKáčko.cz a občas lze na něco narazit na
webových stránkách fakult. Spolky také
poměrně často využívají nástěnek, takže
se vyplatí sledovat i ty. Pro příští rok
připravujeme informační web pro celou
Univerzitu Karlovu, kde mimo jiné budou
i přehledy mimoškolních aktivit a studentských spolků.
Studentská unie působí na UK od začátku
akademického roku 2008/2009. Co se jí za
necelé tři roky existence podařilo dosáhnout?
V první řadě se rozrůstáme. Z původních šesti zakládajících spolků jich máme
v současnosti dvacet tři. Dále rozšiřujeme
servis, který spolkům poskytujeme. Z původní jednoduché platformy pro setkávání se stáváme plnohodnotnou servisní
organizací, která má spolkům co nabídnout. Také naše vlastní akce se rozšiřují
− příkladem je Studentský jarmark, což
je unikátní festival pro celou UK. Letos
pořádáme 3. ročník a z kapacitních důvodů jsme se museli přesunout na Ovocný
trh. Jsem zvědavý, jak se větší prostranství
projeví na atmosféře festivalu.Významným

STUDENTSKÁ UNIE
UNIVERZITY KARLOVY
(SU UK)
Je občanským sdružením studentů
Univerzity Karlovy, které se snaží rozvíjet
možnosti trávení volného času studentů
na UK. Podporuje a zaštiťuje spolupráci
studentských organizací, snaží se ukázat
aktivním studentům, jak se mohou zapojit
do spolkového života a zlepšit tak kulturní
a společenský život na Univerzitě Karlově.
Sdružuje studentské organizace a spolky,
které na UK působí.
Adresa: Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1
Web: http://suuk.cz/
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ZE ŽIVOTA PRAŽSKÝCH
STUDENTSKÝCH SPOLKŮ
V MINULOSTI
Milada Sekyrková
Je příznačné, že v čele revolučních bojů v historii vždy stáli i studenti, vzdorující proti stávajícímu pořádku.Výsledky
bouřlivého roku 1848 a léta nadcházející daly vzniknout prvním studentským vysokoškolským spolkům. Spolky
organizovaly společenský život posluchačů, poskytovaly osvětlené a v zimě vyhřáté místo pro studium i prostor
pro odborné a politické debaty. Jejich význam dokládá i skutečnost, že řada současných profesních organizací se
v minulosti rekrutovala právě ze studentských spolků.

„V síních spolkových bylo stále jako v úle;
obě čítárny, zásobené hodně časopisy, hovorna i studovna nevyprázdnily se po celý
den a bylo tu živo až do pozdního večera
a mnohdy za družných zábav až dlouho do
noci. Později zaveden i spolkový hostinec. (...)
Pravda, nescházelo tu tehda ani později rozličných třenic mezi přívrženci různých oborů
a fakult, ale různice tyto, jež zvláště prudce
propukaly v době spolkových voleb a v bouřlivých valných hromadách, konaných vždy
v některém sále univerzitním, nedošly nikdy
tak daleko, aby ohrožovaly pevnost a trvání
spolku, a ukončily se vždy brzkým všeobecným smírem.“
Tak vzpomíná literát Ladislav Quis
(1846–1913) na Akademický čtenářský
a řečnický spolek pražský, jednu z institucí,
které hrály ve 2. polovině 19. století v životě
studentstva v českých zemích významnou
roli. 60. a 70. léta 19. století, kdy byl Quis
členem a funkcionářem Akademického čtenářského a řečnického spolku, byla obdobím bouřlivého početního nárůstu spolků
a jejich členské základny. Spolky se tehdy
začaly diferencovat a organizovat podle regionálního původu členské základny, příslušnosti k profesi apod. Vedle návštěvy školních
přednášek a cvičení se spolkové aktivity staly
jednou z hlavních náplní studentského života. Takřka každý posluchač univerzity i techniky v Praze se přihlásil k některému spolku,
řada z nich i k několika. Přednášky, výlety,
divadelní představení, diskuse v klubových
místnostech a sportovní aktivity se pak staly
tématem článků ve spolkových periodicích.
Úvodní strana Časopisu pokrokového studentstva z 15. listopadu 1895, reflektujícího aktivity studentstva
v 90. letech 19. století. FOTO: Archiv UK
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Oznámení o pořádání přátelského večírku v Litomyšli
v roce 1908, organizovanho akademickými spolky Smetana a Orličan. FOTO: Archiv UK

Studentský boj za svobodu
shromažďování
Akademický čtenářský a řečnický spolek patřil v té době ke dvěma nejstarším institucím svého druhu. Vznikl na počátku roku
1849 a během následujících čtyřiceti let
zaujímal spolu se svým německým protějškem Lese- und Redehalle der deutschen
Studenten in Prag, jehož počátky sahaly
rovněž do pohnutého období přelomu
40. a 50. let 19. století, významné postavení ve veřejném životě. Tehdy, během událostí revolučního roku 1848, stáli studenti
vysokých i středních škol českých zemí,
jako častěji v dějinách, v prvních řadách
účastníků bojů za nové, svobodnější politické poměry. Slibovali si od nich jednak
více akademických svobod − jako např.
výuku v mateřském jazyce nebo svobodnou návštěvu zahraničích univerzit, kterou
metternichovský systém znemožňoval −,
jednak věřili v prosazení státoprávních
i sociálních požadavků − jako např. větší
samostatnosti v rámci monarchie v duchu
austroslavistické koncepce Františka Palackého nebo zrušení cenzury a prosazení
svobody shromažďování.
Studentské spolky znamenaly právě jednu
z forem tohoto volného shromažďování.
Do té doby posluchače sdružovala už od
středověku vlastně jen příslušnost k aka-

demické obci, jejímž vyjádřením byla imatrikulace. Určitý náznak sdružování tehdy
mohly představovat studentské legie,
vzniklé ovšem za zcela jiným účelem, z potřeby pomoci při obraně země např. za
třicetileté války nebo povinně verbované
v době napoleonských válek na přelomu
18. a 19. století.
Na podporu revoluce v roce 1848 nejprve
spontánně vznikly zase studentské legie,
čítající v době největšího rozkvětu několik
tisíc dobrovolníků ze všech fakult univerzity, z polytechniky i středních škol. Jejich
vůdčí představitelé se pak stali většinou
i základem předsednictev řady studentských institucí. Spolky se v té době začaly
organizovat nejprve ještě podle univerzitních národů, na bázi takřka původního
uspořádání univerzit. Často se zaměřovaly
na sportovní aktivity (např. šerm). S postupem událostí roku 1848 se však rychle národnostně vyhraňovaly, kladly si závažnější
cíle orientované na spolupráci mezi studenty stejného národnostního smýšlení,
podle něhož nesly i jména − Slávie, Markomanie ap. Tuto identifikaci symbolizovaly
i vnější atributy, např. trikolory.
Po potlačení domnělého spiknutí v květnu 1849 a zahájení zvýšeného policejního
dohledu na veřejné dění se téměř veškeré studentské aktivity soustředily právě
do Akademického čtenářského a řečnického
spolku na straně české a Lese- und Redehalle na německé straně. Bachův absolutismus silně omezil takřka na celých deset
let další možnosti studentského sdružování mimo posluchárny. Mohly se pořádat
koncerty, mohla probíhat divadelní představení nebo debatní večery na povolená
témata.
„Zlatý věk“ spolkové činnosti
a následný útlum
S příchodem liberálnějších politických poměrů 60. let a po vydání spolkového zákona
roku 1867 se z lůna Akademického spolku
vydělily skupiny organizované podle oborů
studia. Chemici, přírodovědci, medici, filologové, právníci a další založili spolky posluchačů daných oborů. Jejich členská základna
se rychle obměňovala podle toho, jak přicházeli noví studenti a absolventi odcházeli
do praxe. Neochota rozloučit se s kolegy
a příjemným studentským životem a uži-

tečnost setkávání v rámci daných oborů
vedly záhy k transformaci posluchačských
spolků v profesní instituce, z nichž většina
– např. Jednota českých matematiků a fyziků, Historický klub 1872, právnický spolek
Všehrd, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně − existuje dodnes. Studentské spolky
s nimi často zůstaly v úzkém kontaktu nebo
se přímo staly jejich součástí.
Po „zlatém věku“ spolkové činnosti
v 60. a 70. letech nastalo opět složitější
období 80. a 90. let, kdy se ve veřejném
životě v českých zemích stále více zostřovaly národnostní konflikty, které se přenášely i do činnosti studentských organizací.
Rozkol zasáhl i hlavní studentské spolky.
Z německé Lese- und Redehalle, která zůstala liberální, se počátkem 90. let kvůli
rozdílným pohledům členů v otázkách antisemitismu odštěpil nový spolek Germania, Verein deutscher Hochschüler, zakazující
členství židovským studentům.

Taneční pořádek plesu Spolku českých mediků
z roku 1912. FOTO: Archiv UK
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Členové Akademického čtenářského
a řečnického spolku se stále více zapojovali do politiky, vstupovali do vznikajících
politických stran a byli vidět na veřejnosti. 3. května 1889 vyšlo první číslo Časopisu českého studentstva, kolem něhož se
záhy zformovalo Pokrokové hnutí českého
studentstva v čele s Antonínem Hajnem,
Karlem Stanislavem Sokolem, Aloisem Rašínem a dalšími.
Studenti se stále více angažovali v politickém vření 90. let, které vyvrcholilo roku
1893 po studentských sjezdech v Praze
a Vídni, demonstracích a hlasitém volání
po radikálnějších změnách např. volebního práva procesem s tzv. Omladinou. Její
domnělí předáci byli odsouzeni, uvězněni
a spolek Slávia, který byl představitelem
nejradikálnějších požadavků, byl rozpuštěn.
Po několika letech se situace sice uklidnila,
ale až do 1. světové války se studentské aktivity již nikdy tolik nekoncentrovaly. Ačkoli
byla roku 1903 ve Spálené ulici otevřena
Akademická čítárna a o rok později ustaven Svaz českoslovanského studentstva,
větší aktivity zůstaly víceméně roztříštěny
v řadě spolků při politických stranách, krajanských a profesních spolcích.

Světová válka a první republika
Jaká byla situace během 1. světové války
a těsně po ní, vzpomíná Václav Maria Havel
(1897–1979), první předseda prvorepublikového Svazu československého studentstva, který po válce pohltil členskou
základnu, aktivity i prostory Akademického spolku:
„Před první světovou válkou, za války i na počátku první republiky byli studenti rozděleni
nejen podle fakult, ale i tehdejších politických
směrů a stran. (...) Většina studentů přicházela na vysokoškolská studia z rodin nemajetných, převážně z venkova. Vysoké české
školy byly jen v Praze, Brně a v Příbrami byla
báňská akademie. Se Slováky jsme měli styky
jen prostřednictvím těch studentů, kteří studovali v Praze. Také studenti jiných slovanských
národností, včetně Srbů a Chorvatů, studovali u nás. Někteří měli své krajanské spolky,
které byly členy Svazu československého studentstva. Teprve po válce, za mého působení
ve Svazu, jsme navazovali styky s nově se
tvořícími studentskými organizacemi na Slovensku. Němci měli tehdy své vlastní vysoké
školy i studentské spolky. Styk s nimi byl minimální. Naše studentská organizace, sdružující
všechny studentské spolky u nás, byla tehdy

PhDr. MILADA
SEKYRKOVÁ, CSc.
Autorka článku je odbornou pracovnicí
Archivu Univerzity Karlovy. Zabývá se
českými dějinami 19. století a dějinami
historiografie a vědy.

ve světě velmi pokročilá. Podobné studentské
organizace v jiných zemích se daly spočítat
na prstech!“
Období první republiky pak znamenalo
druhý „zlatý věk“ studentských organizací. Obrovský početní nárůst posluchačů,
nárůst počtu fakult na české i německé
univerzitě, reorganizace technických vysokých škol a celkový demokratický duch
nového státu vedly mladé lidi zpět do veřejného života.
Rozvíjely se aktivity spolků existujících již
dříve, vznikaly nové.V činnosti spolků i v jejich vedení se stále více uplatňovaly i dívky,
které na některých fakultách zaujímaly
stále větší, až převažující postavení.
Od 30. let se situace opět začala komplikovat vzhledem k stupňujícím se aktivitám
nacionálních německých organizací, podporovaných z Říše.Velké vzepětí, které prožilo české studentské hnutí v letech 1938
a 1939, projevující se opět převážně veřejnými akcemi na podporu demokratických
prvorepublikových poměrů, vyvrcholilo
masovou účastí na demonstraci k výročí
vzniku Československa 28. října 1939, kde
byla řada účastníků zraněna. Pohřeb medika
Jana Opletala, který svým zraněním podlehl
dne 15. listopadu, doprovázený protinacistickými aktivitami, a následné uzavření českých vysokých škol v protektorátu Čechy
a Morava ukončily významné období v životě českého studentstva.

Pochod pražské studentské legie složil v roce 1848
Bedřich Smetana, aktivní účastník revolučního hnutí
a člen národní gardy. FOTO: Archiv UK
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HISTORIE
VYSOKOŠKOLSKÉHO
SPORTU
Jiří Přenosil
Před více než sto lety vznikla
organizace Vysokoškolský sport
Praha, spjatá s mimořádnou
osobností známého mykologa
Františka Smotlachy, docenta
systematiky a metodiky tělesné
výchovy Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy, působícího
také na Českém vysokém
učení technickém, předsedy
Československého vysokoškolského
výboru pro tělesnou výchovu
a sport.Tato organizace
představovala v dějinách českého
studentstva zcela mimořádný
fenomén, jehož odkaz, a především
pak jeho celospolečenský
a humanistický obsah, zůstávají
i v současné době živé a inspirativní.

Atletický a gymnastický oddíl Vysokoškolského sportu
Praha v roce 1912. FOTO: Archiv UK

Vznik Vysokoškolského sportu Praha souvisel
nejen se všeobecným doceňováním významu
tělesného rozvoje jednotlivce v 2. polovině
19. století, ale i s procesem formování novo-

František Smotlacha s lehkými atlety Vysokoškolského sportu Praha v roce 1926. FOTO: Archiv UK

dobé české občanské společnosti. Kořeny
jeho vzniku sahají do doby předbřeznové, kdy
v roce 1847 posluchač práv tehdejší Karlo-Ferdinandovy univerzity Adolf Hájek (1825–1916)
spoluzaložil Akademický tělocvičný spolek,
v němž působil i jako vedoucí cvičitel. V tomto
spolku, sdružujícím především studenty práv, se
poprvé a také naposledy setkali čeští a němečtí
pražští sportující studenti. Spolek však neměl
dlouhého trvání. Spolu s dalšími studentskými
spolky (v některých z nich byla věnována pozornost i tělovýchově) zanikl po porážce revoluce roku 1848.V následujících obdobích se
pak vývoj českého a německého vysokoškolského sportu odehrával odděleně, ovlivněn sílícím zpolitizovaným nacionalismem. Po obnově
studentského spolkového života v 70. letech
19. století se stále více prosazovala tělovýchovná činnost, která ale představovala pouze
okrajovou formu aktivit a stála ve stínu celonárodních tělovýchovných organizací, především nejvýznamnějšího Sokola s jeho evropsky
ojedinělou výchovou k demokracii a později
vzniklého katolického Orla a Svazu dělnických

tělocvičných jednot. Jejich existence odrážela
další posun v celospolečenském chápání významu tělovýchovy, ke kterému došlo na přelomu
19. a 20. století. Tělesná zdatnost byla obecně
vnímána jako součást rozvoje osobnosti, jako
podmínka duševního rozvoje jednotlivce i jako
součást moderního společenského života.
Slavia
V tomto období na českých vysokých školách neexistovala samostatná tělovýchovná
organizace. Většina studentů byla organizována v Sokole, někteří ve sportovních klubech
SK Smíchov a SK Slavia. Jedním z významných
studentských spolků byl v roce 1848 spolek
Slavia, v němž se pěstovala i tělovýchova,
ten však zanikl v roce 1849. Obnoven byl
po dvaceti letech, nejprve jako součást Akademického čtenářského spolku, ale záhy se
osamostatnil jako Literární a řečnický spolek Slavia v Praze. Po zániku hlavního českého studentského vysokoškolského centra,
Akademického čtenářského spolku, v roce
1889 se Slavia stala novým centrem českých
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Hřiště ve Strakově akademii v roce 1931. FOTO: Archiv UK

vysokoškolských studentů. Po roce 1890
v ní vznikaly četné odbory, včetně sportovních, šachového a šermířského, ve kterých se
sdružovali většinou studenti práv, medicíny
a pražské techniky. V roce 1892 vznikl Akademický cyklistický odbor Slavie. Mezi jeho nejúspěšnější závodníky patřil i medik Jan Jánský
(1873–1921), známý svým podílem na objevu
krevních skupin. Od roku 1893 se začala prosazovat i atletika, ale v souvislosti s procesem
s tzv. Omladinou byl spolek v roce 1894 rozpuštěn. O rok později byl sice obnoven, ale to
již ztratil svůj předchozí význam.
V roce 1895 vznikl Sportovní klub Slavia
v Praze, který vedle cyklistiky provozoval
bruslení, lyžování, šerm, veslování, box,
tenis, kroket, atletiku, kopanou a další
sportovní hry. SK Slavia se stal střediskem
českého, zvláště vysokoškolského sportujícího studentstva. V roce 1896 vznikl
odbor kopané. Další vývoj této sportovní
organizace se odehrával nikoliv již v politických dimenzích bojů mezi mladočechy
a staročechy, mezi pokrokáři a neodvislými, které ovlivňovaly vývoj Literárního
a řečnického klubu Slavia, ale mezi příznivci cyklistiky a kopané.
Otec vysokoškolského sportu –
František Smotlacha
Rozhodujícím mezníkem pro vývoj vysokoškolského sportu se stal rok 1907, kdy
pražské vysoké školy zahájily první kroky
k vytvoření organizovaného vysokoškolského sportu. V sokolských jednotách a sportovních klubech tehdy bylo soustředěno
na 900 studentů, z toho 550 v Sokole. Přes
svůj nepopiratelný tělovýchovný význam pro
českou společnost Sokol silně lpěl na tradicích 19. století a nepřijímal nové tělovýchovné podněty.
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Novým cílem bylo vytvořit masovou studentskou organizaci založenou na principu dobrovolnosti, která by byla dostatečně přitažlivá
pro studenty a která by poskytovala co nejširší okruh sportovních činností. Rozhodující
roli při vzniku a rozvoji této organizace sehrál
dr. František Smotlacha (1884–1956), tělocvičný a sportovní pracovník Sokola, který dal
v tomto roce podnět k vytvoření studentské
vysokoškolské organizace složené ze členů
Sokola. V rámci Svazu českoslovanského studentstva zřídil sportovní komisi, v roce 1909
se pak konalo první atletické utkání Univerzita – Technika na hřišti SK Slavie. Smotlachovu
mimořádnou aktivitu významně podporovali
další vysokoškolští učitelé především z přírodovědných oborů filozofické fakulty a z pražské techniky. František Smotlacha byl
jmenován učitelem sportovních her české
Karlo-Ferdinandovy univerzity a v roce 1910
byl založen Vysokoškolský spolek pro tělocvik, sport, hry, turistiku a skauting (později
Vysokoškolský sport Praha) s roční subvencí
jednoho tisíce korun. Byla to instituce školská,
úřední a zároveň studentská, samosprávná, určená tělesné výchově, rekreaci a sportu posluchačstva českých pražských vysokých škol.
Smotlachovou ideou bylo navázat na základní východiska sokolského hnutí a aplikovat
je moderním způsobem na vysokoškolskou
mládež. Intelektuální a současně tělesná vyspělost nebyla jen individuálním cílem, ve
svém důsledku byla chápána jako cíl celospolečenský. „…aby kultura člověka se rozvíjela,
potřebuje lidstvo i vrcholů svého tělocviku
a sportu. Moderní člověk neobejde se bez tělesných cvičení,“ napsal František Smotlacha
v roce 1924. Vedle snahy o harmonický soulad rozvoje psychických a fyzických schopností jednotlivce sledoval další cíle: rekreační,
ozdravovací, morálně výchovné a branné.

První roky Vysokoškolského sportu
Praha
Počáteční obtíže byly překonávány nadšením a entuziasmem. Kvůli absenci stabilních tělocvičen byly pěstovány sportovní
disciplíny, které využívaly zejména přírodních ploch, tj. lehká atletika, lyžování, lední
hokej, bruslení, sáňkování, vodní turistika,
kanoistika, tenis, házená, kopaná, plavání,
cyklistika a tzv. přírodní sporty, tj. turistika,
táboření, pobyt v přírodě. Zásluhou Františka Smotlachy se podařilo získat hřiště na
Letné a na žižkovské Vendelínce, kde mohly
zahájit svoji činnost oddíly atletiky a tenisu.
Smotlachovi se kolem sebe podařilo vytvořit skupinu stejně nadšených pracovníků,
jako byl on sám. Vznikl tak sbor náčelníků,
vedoucích cvičitelů, asistentů a demonstrátorů. Improvizovaná sportoviště vznikala
také na kolejích. Zakládaly se další oddíly
– turistiky, táboření, skautingu, které využívaly především tělocvičny spřátelených
klubů a škol. Významné bylo získání části
prostoru Strakovy akademie. Rozlehlou
zahradu a tělocvičnu však mohly využívat
jen nejvýznamnější oddíly, tj. atletika, volejbal, basketbal, stolní tenis a nově vznikající
ragby, gymnastika a box.
V prvním roce existence Vysokoškolského sportu Praha v něm sportovalo celkem
164 studentů. O čtyři roky později měl již
1 000 členů a přibývalo i sportovních odvětví organizovaných do oddílů.
První světová válka silně narušila činnost
této organizace; sám František Smotlacha
byl odvelen do rakousko-uherské armády.
Rozvoj v první republice
Vznik samostatného Československa přinesl logicky další rozvoj této organizace. Pod
Smotlachovým vedením vznikl lektorát tělesné výchovy na pražské technice a univerzitní
Ústav tělesné výchovy, z nichž později vzniklo Ústředí vysokoškolského sportu Praha.
Tyto dvě instituce zajišťovaly vysokoškolský
sport po stránce správní, právní, personální
i materiální. Dále se rozšiřovala členská základna. Mimořádnými členy Vysokoškolského
sportu Praha se mohli stát i studenti uměleckoprůmyslové školy a některých středních
a odborných škol i konzervatoří. Studenti se
sdružovali do oddílů, odborů, klubů, kroužků,
sborů a středisek podle fakult, studentských
kolejí, podle sportovních odvětví a trvalé-

Basketbalové mužstvo Univerzity Karlovy, 30. léta 20. stol. FOTO: Archiv UK

ho bydliště. Poslední organizační hledisko
umožňovalo všem studentům pokračovat ve
sportovních aktivitách i v době prázdnin.
Vysokoškolský sport Praha po roce 1918
překročil pražské hranice a působil v celém
tehdejším československém tělovýchovném
hnutí. Stal se vzorem pro vysokoškolskou
mládež obecně, vznikl Vysokoškolský sport
Brno a Vysokoškolský šport Bratislava. Dalším významným posunem v jeho činnosti
bylo výrazné zapojení studentek, které se
věnovaly především rytmice, tenisu, házené a bruslení. Vysokoškolský sport Praha
se také organizačně postupně integroval
do celostátního systému sportu. Členové
jednotlivých oddílů zároveň vstoupili do
příslušných vrcholových sportovních svazů.
Vysokoškolský sport Praha tak byl zastoupen i v Československém všesportovním
výboru a v Československém olympijském
výboru. Studenti se uplatňovali i ve výkonnostním a vrcholovém sportu. Vysokoškolští
sportovci se účastnili státní reprezentace
na olympijských hrách a na mistrovstvích
světa, a především na světových akademických hrách. Rozšířil se samozřejmě i počet
tělovýchovných zařízení. Základem zůstalo
využití Strakovy akademie, přibyly ovšem
další prostory; zvláště tělocvična Marathonu
v roce 1930, tělocvičny v gymnáziích v Resslově, Katarské a Křemencově ulici, ve Švehlově a Masarykově koleji, řada hřišť a dalších
zařízení, ale také střelnice v Kobylisích a Milovicích i letiště a hangár v Letňanech.
V polovině třicátých let bylo ve 27 sportovních klubech, v 500 sportovních oddílech,
pěstujících většinu tehdy existujících sportů
a absorbujících, zvláště Smotlachovou zásluhou, evropské tělovýchovné metodické
podněty, organizováno na 7 000 studentů
a 1 000 hospitantů, z toho 3 500 studentů

Univerzity Karlovy. Byl také vypracován plán
letního stadionu v Dejvicích a zimního stadionu na Štvanici, který se po výstavbě ale
nestal majetkem Vysokoškolského sportu
Praha. Od roku 1925 začal František Smotlacha vydávat věstník vysokoškolského sportu
Studentský sport a tělocvik.
Mezinárodní úspěchy
Vysokoškolský sport Praha dosáhl řady
významných sportovních úspěchů a vychoval mnoho vynikajících českých sportovců.
Není zde možno zmínit všechny, a proto
připomeňme jen některá jména. Atletice
vévodil jeden z nejúspěšnějších vysokoškolských sportovců – všestranný Karel
Knínický, sprinter, čtvrtkař, vícebojař a člen
běžeckých štafet. Vynikající úrovně dosáhla
odbíjená, košíková, šerm, kanoistika, krasobruslení, běh na lyžích a tenis. Titul mistrů
světa ve stolním tenise v roce 1936 získali
Kolář s Kerberovou. Absolutním mistrem
světa v zápase se stal Zrůbek. Marta Kohoutová-Pavlasová vybojovala kajakářské zlato
na mistrovství světa v roce 1938. Pražský
vysokoškolský sport se také účastnil téměř
všech světových studentských sportovních
her, letních a zimních, na kterých dosáhl
vynikajících úspěchů a pravidelně získával
celkové přední umístění.Vladimír Novák, několikanásobný mistr ČSR v běhu na lyžích se
stal akademickým mistrem světa v běhu na
18 kilometrů v roce 1930 v Davosu a Josef
Slíva, opět několikanásobný mistr ČSR v krasobruslení, se stal akademickým mistrem
světa v Cortině d´Ampezzo v roce 1938.
V meziválečném období sehráli čeští vysokoškolští sportovci, především pražští,
i významnou úlohu v mezinárodním studentském sportovním hnutí.

Zánik Vysokoškolského sportu Praha
Po nástupu fašismu v Německu v roce 1933
se Vysokoškolský sport Praha aktivně zapojil do příprav na obranu Československa
a vznikl branný odbor. Zásadní změnu v souvislosti se stále sílícím ohrožením Československa přinesly roky 1937 a 1938, kdy byl
princip dobrovolnosti nahrazen povinnou
účastí všech studentů a studentek na tělesné
výchově do dovršení 22, respektive 21 let.
Vysoké školy měly zabezpečovat brannou
výchovu tělesnou, teoretickou a vlastní branný výcvik. Do učebních osnov byl zaveden
nový předmět Nauka o obraně státu. Vykonáváním branné výchovy byl pověřen Ústav
pro tělesnou výchovu na českých vysokých
školách v Praze. Na protest proti nacistické
okupaci se v roce 1939 čeští vysokoškolští
studenti zúčastnili letních akademických her
v Monaku, zorganizovaných demokratickými sportovci proti oficiálním akademickým
hrám pořádaným nacistickým Německem
ve Vídni. Monacké hry předčasně ukončilo zahájení 2. světové války, která přerušila
i činnost vysokoškolského sportu. Vysoké
školy byly uzavřeny a majetek vysokoškolského sportu zkonfiskovala okupační správa.
K dalšímu rozvoji došlo po roce 1945 již bez
Františka Smotlachy, který se v tomto období věnoval své druhé životní vášni, mykologii,
jako předseda Československé mykologické
společnosti, kterou spoluzaložil v roce 1921.
Vysokoškolský sport Praha zanikl po únorovém převratu v roce 1949.

PhDr. JIŘÍ PŘENOSIL
Autor článku je odborným pracovníkem
Ústavu dějin UK a Archivu UK. Zabývá se
novodobými českými dějinami, dějinami
české a německé vzdělanosti, vysokých
škol a vysokoškolského studentstva.
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Filmový seminář UK
Už 10 let mají všichni studenti
i zaměstnanci UK, kteří mají volné
úterní podvečery, možnost užít si
premiérové filmy ještě dříve, než
je uvidí ostatní v kinech. Filmový seminář, který pořádá Institut
komunikačních studií a žurnalistiky
Fakulty sociálních věd UK, promítá
každý týden v Modré posluchárně
v Celetné ulici v Praze.

JAK NA FILMY?
Do Filmového semináře UK se může
přihlásit kterýkoli student nebo
zaměstnanec Univerzity Karlovy.
Registrace do semináře probíhá vždy
první dva týdny na začátku semestru.
S sebou stačí přinést ISIC kartu nebo
zaměstnanecký průkaz.
Dodatečná registrace je pak možná
i v průběhu semestru vždy půl hodiny před
začátkem projekce.

Všechny díly Pána prstenů, řadu amerických velkofilmů, ale i premiéry snímků
Woodyho Allena viděli členové Filmového semináře Univerzity Karlovy dřív, než
filmy zaplavily sterilní sály multikin. V přátelském prostředí univerzitní posluchárny,
která pojme až 220 lidí, vždy s úvodem
docenta Michala Šobra se premiérové
filmy v semestru promítají každé úterý
dvakrát za sebou.
Do noci a dobrovolně

Aby seminář uspokojil co nejvíce lačných
diváků, běží projekce od půl šesté a pak
od osmé večerní; ve zkouškovém období
se promítá jen od půl šesté. Účastníci filmového semináře tak pravidelně v posluchárně zůstávají nejdéle ze všech studentů
univerzity.
Filmový seminář je otevřený pro všechny
studenty i zaměstnance UK. Registrace
probíhá vždy na začátku semestru. Každý
účastník dostane svůj login (přihlašovací

Před každou projekcí si členové filmového semináře vyslechnou odborný úvod docenta Šobra. FOTO: Vladimír Šigut

jméno) a heslo, přes internet si pak před
projekcí může rezervovat místo v sále.
Filmáč, jak semináři říkají na domovské fakultě sociálních věd, je oblíbený také u posluchaček a posluchačů Univerzity třetího
věku, kteří mají jedinečnou možnost potkat se tady s mladšími kolegy a vyměňovat si s nimi své divácké zážitky. Letos měli
členové filmového semináře možnost probrat kvalitu většiny filmů nominovaných na
Oscara, které Filmáč promítal ještě před
vyhlášením vítězů v předpremiéře.
Z policejního muzea do Modré
posluchárny

Už od zahájení promítání v Modré posluchárně, kterou najdete za obrovskými
dveřmi v Celetné 20 na Praze 1, se filmový seminář snaží poklusávat s bleskovým
úprkem rozvoje technologií. Jako jeden
z prvních na univerzitě rozjel Filmáč internetovou rezervaci míst, a to dávno předtím, než každý student získal ISIC kartu,
přes kterou rezervace probíhají dnes.
Z policejního muzea blízko Nuselského
mostu se promítání v roce 2001 přestěhovalo do moderní Modré posluchárny,
která je od letoška vybavena digitální promítací technologií.
Jako jeden z mála také filmový seminář
využívá asistence dobrovolníků z řad studentů. O odvozy filmových kopií a také

o komfortní vstup na projekce se od
vzniku semináře starají studenti z fakulty
sociálních věd.
Ivo Dostál,
bývalý člen realizačního týmu filmového
semináře

FILMOVÝ SEMINÁŘ UK
Vedoucí: doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
Kontaktní osoba: Lubomír Koloc
E-mail: lubomir.koloc@ruk.cuni.cz
Tel.: 224 491 220
http://certik.ruk.cuni.cz/filmklub/default.html

Vstup na filmové projekce zajišťují studenti fakulty
sociálních věd. FOTO: Vladimír Šigut
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Orchestr a sbor Univerzity
Karlovy v Praze
Orchestr a sbor Univerzity Karlovy byly
založeny prof. Ivanem Wilhelmem v roce
2001 na popud hudbymilovných studentů.
Tento soubor reprezentuje UK při různých příležitostech doma i v zahraničí (mj.
vystoupil ve Vladislavském sálu při návštěvě papeže, nedávno koncertoval v Paříži,
Pise, Kolíně nad Rýnem). Orchestr i sbor
vede profesionální britský dirigent Haig
Utidjian. V nové sezóně bude soubor
vystupovat v Rudolfinu, Betlémské kapli
a dalších krásných prostorách. Orchestr
a sbor UK srdečně vítá nové členy na začátku každého semestru.

ORCHESTR A SBOR UNIVERZITY
KARLOVY V PRAZE
E-mail (sbor): sbor.uk@email.cz
E-mail (orchestr): orchestr.uk@email.cz
https://sites.google.com/a/ruk.cuni.cz/osuk/
Zkoušky: jednou týdně ve středu
na Karlově náměstí (sbor)
a na Žižkově (orchestry),
příležitostná soustředění o víkendu.
O OS UK jsme psali v čísle 2/08.

Charlie – studentské queer
sdružení UK
Občanské sdružení Charlie je univerzitní
spolek mladých gayů, leseb a dalších sexuálních menšin především z řad studentů a studentek, ale také akademických
a vědeckých pracovníků. Svým členům
a členkám, absolventům, sympatizantům
a návštěvníkům akcí nabízí rozmanitou
platformu pro seberealizaci. Vytváří vhodné podmínky pro přátelské i společensky
zásadní diskuse, organizuje akce pro veřejnost a usiluje o přívětivé prostředí vedoucí k porozumění a vzájemnému respektu.
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Orchestr a sbor Univerzity Karlovy na koncertu. FOTO: Archiv OS UK

Spolek vznikl v březnu roku 2010 z potřeby studentů UK, která jim na rozdíl od jiných univerzit neumožňovala sdružovat se
pod její hlavičkou. Za necelý rok se velmi
rychle rozrostl a nyní je výrazným queer
uskupením v ČR a úspěšným organizátorem mnoha projektů. Mezi nejpodstatnější patří debaty se studenty na středních
školách, v nichž členové klubu polemizují
o základních i kontroverzních otázkách.
Na studenty Univerzity Karlovy se Charlie
obrací kromě pravidelných setkání s tematickými besedami také svými Patrony,
kteří nabízejí individuální pomoc a podporu studentům v komplikovaných situacích
spojených s jejich sexualitou. V květnu publikovala své první číslo literárně-výtvarná
queer revue Ředkvičky s autorskou tvorbou
členů a členek. Na půdě univerzity sdružení
pořádá cyklus přednášek QueerChat se známými osobnostmi, mimo ni pak nejrůznější
párty a pikniky.
Do spolku zveme všechny studenty, pracovníky a zájemce bez ohledu na jejich
orientaci a identitu, prostě všechny ty,
kteří vnímají nerovné příležitosti jako závažný společenský jev.
Lukáš Nádvorník,
koordinátor pro styk s médii

CHARLIE, O. S.
Adresa: Šaldova 16, 186 00 Praha 8
E-mail: info@charlie.li
Web: http://www.charlie.li
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Obálka revue Ředkvičky. FOTO: Archiv Charlie, o. s.
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Debatní klub studentů
a přátel UK
Debatní klub studentů a přátel Univerzity
Karlovy (DKUK) je univerzitním klubem
s několikaletou tradicí, jehož členové se
pravidelně schází k argumentačním kláním
v tzv. britském formátu parlamentní debaty. Jde o diskusi podle přesných pravidel, ve
které se dvoučlenné týmy snaží přesvědčit
rozhodčí a publikum o svém pohledu na
věc. Témata debat odrážejí zásadní otázky
lidské společnosti − legalizací eutanazie
počínaje a strategií boje proti terorismu
konče. Debatování tříbí schopnosti analytického myšlení, přesného formulování
myšlenek a rétoriky.
DKUK je otevřený všem studentům UK
i ostatních pražských vysokých škol. Máme
členy nejen z humanitně zaměřených fakult,
ale i z přírodovědných, například matematicko-fyzikální fakulty. Schůzky pořádáme
už několik let každou středu od 18:00 na
Právnické fakultě UK v místnosti č. 38, a to
i v průběhu zkouškového období.
Kromě pravidelných schůzek klub pořádá
i debatní turnaje jak v českém a slovenském
jazyce, tak i v anglickém jazyce, kterých se
může zúčastnit každý, kdo si troufá.
Pokud tedy chcete zlepšit schopnost přesvědčit ostatní o svém názoru (bez ohledu
na to, jaká je vaše motivace), rádi vás uvidíme na naší pravidelné schůzce.
Marie Bullová,
předsedkyně spolku

DEBATNÍ KLUB STUDENTŮ
A PŘÁTEL UNIVERZITY
KARLOVY
Adresa: Právnická fakulta UK,
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Předsedkyně spolku: Marie Bullová
(mariebullova@gmail.com)
E-mail: dkuk@dkuk.cz
Web: http://www.dkuk.cz

například přednáška předsedy vlády České
republiky Petra Nečase či pravidelné kavárenské semináře. Mezi tradiční vzdělávací
projekty patří jazykové kurzy, dále proběhl
Týden právních profesí, jehož cílem bylo přiblížit studentům právnické fakulty různé profese, kterým by se po ukončení svého studia
mohli věnovat. Novinkou v letošním akademickém roce byl Veletrh studia v zahraničí.
Opomenout nelze ani různé společenské
akce – parties, které se udály pod záštitou
Common Law Society za posledních deset
měsíců – Vánoční večírek, Lámavice, Velikonoční party a mnohé další. Činnost spolku
se nezastaví ani o letních prázdninách, kdy
proběhne několik různě tematicky zaměřených letních škol.

Common Law Society
Common Law Society je spolek studentů,
absolventů a pedagogů. Na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze působí od roku
1998. V souladu s tradicí studentských spolků na univerzitách ve Velké Británii a Spojených státech amerických je jedním z hlavních
cílů spolku doplňovat a obohacovat akademický život fakulty nad rámec běžné výuky
a otevírat příležitosti pro setkávání lidí se
stejnými zájmy a aktivním přístupem (nejen)
ke studiu. Common Law Society je otevřena
každému, kdo má chuť a zájem zapojit se do
spolkového života.
V uplynulém akademickém roce Common
Law Society uspořádala více než 50 různých
akademických, vzdělávacích a společenských
akcí. Z těch akademických stojí za zmínku

Šárka Ošťádalová,
tajemnice

COMMON LAW SOCIETY
Adresa:
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Tel.: 221 005 501
Prezidentka:
Zuzana Vikarská (733 794 524)
Tajemnice:
Šárka Ošťádalová (736 716 347)
E-mail: info@society.cz
Web: http://www.society.cz/

V debatním klubu na právnické fakultě si tříbí své přesvědčovací schopnosti studenti nejen z UK a nejen v českém
jazyce. FOTO: Archiv DKUK

Výjezdní zasedání aktivních členů Common Law Society na Vysočině, květen 2010. FOTO: Archiv CLS
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Motolák, studentský spolek
2. lékařské fakulty UK
„Jako studentský spolek se snažíme otevírat bránu do bohatšího studentského
života a odlehčit strastiplnou cestu za vysněným titulem. Chceme podpořit seberealizaci studentů, pomoci v jejich vzájemné
spolupráci, chceme se bavit i vzdělávat,
chceme pomáhat.
A nakonec chceme šířit dobré jméno fakulty, jako i celé univerzity, a stát se jedním
z nejaktivnějších studentských spolků.“
(převzato z webu Motoláku)
Mladý spolek Motolák rozvíjející se na
2. lékařské fakultě v Motole pokračuje
v tradici aktivních studentských spolků
Univerzity Karlovy. Od svého založení
v létě 2008 rozšířil skromné pole působnosti až k současné široké (a stále rostoucí) činnosti a součinnosti s ostatními
spolky a studentskými sdruženími.
Špička ledovce aneb Část naší
činnosti
Všechny akce a projekty, které Motolák, ať
už sám, nebo ve spolupráci s 2. lékařskou
fakultou, pořádá, spadají pod činnost čtyř
základních klubů: Kulturně-společenské
akce, Sportovně-rekondiční aktivity, Podpora při studiu a Dobrovolnicko-umělecké činnosti.
Z nejznámějších a největších projektů je
nutné zmínit Ples 2. lékařské fakulty, který
se koná každý rok v Národním domě na
Vinohradech a kterého se účastní více

než tisícovka studentů a doktorů. Parník
je čtyřhodinový večírek přímo na palubě
lodi spojený s projížďkou po Vltavě. Pomáháme s organizací studentské vědecké
konference nebo tzv. Motolské míle, což je
běh motolským areálem v bílých pláštích.
Na Vánoce a Velikonoce připravujeme pro
děti na odděleních zpívání a dětské hry.
Do budoucna bychom chtěli navázat užší
spolupráci s Dobrovolnickým centrem FN
v Motole.
Vstoupení naší hudební skupiny Ježci je
oblíbenou kulturní událostí v LDN a na
dětských klinikách, její působení dokonce
přesahuje hranice motolské nemocnice.
Další velmi populární událostí je výstava
obrazů a fotografií studentů a pedagogů
fakulty v prostorách nemocnice zvaná
Motol Art.
Nově spolek pořádá pravidelné vědecké
kavárny ve studentském klubu K4 v Celetné ulici. Tento projekt je otevřen široké
veřejnosti a naši hosté se měsíc co měsíc
těší velké účasti posluchačů a diskutujících.
Medical Café Scientifique alias Medicafé,
jak se projekt jmenuje, probíhá v klubu
každé poslední úterý v měsíci.
Díky Motoláku umíme pomoci i sami
sobě. Minimálně jednou do měsíce se pod
hlavičkou projektu Filmový klub scházíme ve velké posluchárně, kterou nám
fakulta pravidelně půjčuje. V rámci přednášek organizovaných klubem Podpora
při studiu náš studentský spolek navštívil
MUDr. David Marx se svojí přednáškou
o uplatnění absolventů ve zdravotnictví,

MUDr. Jan Trachta za Lékaře bez hranic
nebo David Gruber, který hovořil o rychlostudiu a rychločtení. Naše aktivity se
však nesoustředí jen na fakultu a nemocnici v Motole. Podílíme se na mezinárodním projektu World diabetes, který se snaží
upozornit veřejnost na nemoc diabetes
mellitus a možnosti jejímu předcházení.
Cílem Motoláku je s nadšením realizovat
projekty, které by jinak zůstaly jen na papíře, potěšit srdce, uši, oči i nos na dětských
odděleních, pomoci dětem odreagovat se
a zabavit je po dobu, kterou musí trávit
v nemocnici, a upozornit širokou veřejnost
na důležité zdravotní problémy 21. století.
Svojí činností chceme získat sympatie a důvěru v naše budoucí povolání.
Motolák je součástí Studentské unie UK
(www.suuk.cz) a na mnoha projektech
spolupracuje s mezinárodním sdružením
studentů medicíny IFMSA (www.ifmsa.cz).
O všech akcích, činnostech a samotném
životě Motoláku se dozvíte na našich webových stránkách (www.motolak.org).
V případě jakýchkoliv dotazů nebo
zájmu o spolupráci neváhejte napsat na
info@motolak.org.

Danka Humlová,
šéfredaktorka webu Motoláku

MOTOLÁK, STUDENTSKÝ
SPOLEK 2. LF UK
Adresa:
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Předseda: Radovan Hudák
E-mail: info@motolak.org
Mobil: +420 776 058 144
www.motolak.org

Motolák každoročně pořádá Motolskou míli − běh motolským areálem v bílých pláštích.Tento je letošní. FOTO: Michael Svatoň

Pozvánka na jeden z debatních večerů
projektu Medicafé. Další plánuje Motolák
uspořádat v příštím akademickém roce.
FOTO: Archiv Motoláku
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Studentská rada Studentského fondu FF UK
Jsou na světě studenti, kteří studují, aby studovali. Jsou na světě studenti, které studium
baví, a věnují se tak jenom jemu. A pak jsou
na světě lidé aktivnější. Studenti, které neuspokojuje dělání věcí nutných a kteří se
realizují v aktivitách ne nezbytných, ale potřebných. A přesně takoví lidé se už jedenadvacet let shromažďují ve Studentské radě
a okolo ní. Nezištně pomáhají svým kolegům
ve věčném souboji se systémem, pořádají
pro ně kulturní akce, snaží se zlepšit jejich
studijní podmínky.
Hlavním posláním Studentské rady Studentského fondu FF UK je rozvíjet a podporovat
kulturní život na fakultě, hájit zájmy studentů, zprostředkovávat kontakt ve sporech
s fakultou, poskytovat studentům informace
o zajímavém dění na fakultě a podporovat
jejich zájem o události a život na její půdě.
Studentská rada je nezávislá iniciativa studentů, která stojí za akcemi nejrůznějšího
druhu: od recesních akcí pro studenty, jako
je lekce FAUST (uvítání prváků a jejich pasování do stavu studentského), až po aktivity

PAKET –
Pro AKtivní ETnologii
PAKET je spolek studentů Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Vznikl na základě myšlenky probudit zájem o obor nejenom v řadách studentů, ale také širší veřejnosti. Spolek vznikl
na podzim roku 2010. Většina akcí se pořádá ve studentském klubu K4, který sídlí na
adrese Celetná 20, Praha 1.
Přibližně osmkrát za semestr se konají tematické večery, vstupné je dobrovolné a členství
není nijak omezeno. Z dříve uspořádaných
jmenujme například promítání antropologického filmu Tumenge, besedu s ředitelem
Musaionu Petrem Janečkem nebo setkání se
známým českým spisovatelem, scenáristou
a režisérem Martinem Ryšavým. Velký ohlas
sklidilo divadelní představení staroperuánského dramatu Apu Ollantay, které inscenovali studenti pardubické univerzity.
PAKET se snaží prezentovat nejenom pořádáním akcí, ale také exkurzemi a psaním
Snímek ze zákulisí divadelního představení Apu Ollantay,
pořádaného spolkem PAKET v klubu K4.
FOTO: Michal Sedláček
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celostátního významu − například akce k výročí 17. listopadu nebo úmrtí Jana Palacha
19. ledna. Rovněž vydává informační brožuru pro studenty prvních ročníků, kde se pokouší připravit nedotčenou mysl na studium
na FF, prodává zlevněné lístky do pražských
divadel a na koncerty i jinam.
Někteří z vás se s námi pravděpodobně
setkali na dni otevřených dveří, kde zájemce informujeme o všem, co nikdo jiný neví
nebo se na to stydí odpovědět.
Říkáte si, že je báječné, že existují takoví lidé,
a že byste je rádi poznali? Není to těžké.
Můžete za nimi zajít na fildu, můžete se přidat na jejich facebookové stránky, můžete
se podívat na jejich webové stránky. Můžete
dokonce zažádat o členství ve Studentském
fondu, což je občanské sdružení, do kterého
Studentská rada patří. Nebo jim jen napište e-mail a zeptejte se jich na vše, co vás
zajímá.

STUDENTSKÁ RADA
SF FF UK, O. S.
Adresa:
Studentský fond Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta UK,
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Tel.: 221 619 297
(volejte pouze v konzultačních hodinách)
E-mail: sr@ff.cuni.cz
http://strada.ff.cuni.cz
Facebook:
http://www.facebook.com/stradaff
Předseda: David Pavlorek
(d.pavlorek@seznam.cz)
Kluby:
divadelní (divadlo.sr@ff.cuni.cz)
hudební (hudba.sr@ff.cuni.cz)

Jakub Šmíd,
místopředseda SR SF FF UK

informativních článků, které jsou publikovány například na studentském portálu FF
UK FFakt nebo v etnologickém periodiku
Studia Ethnographica Pragensia. Momentálně
je v přípravě seznamovací víkend pro nastupující první ročník etnologů, který se uskuteční v září 2011.
Po úspěšném prvním roce existence popřejme PAKETu hodně zdaru do dalších let.
Michal Sedláček,
člen realizačního týmu PAKETu

PAKET (PRO AKTIVNÍ
ETNOLOGII)
Kontaktní osoba: Jana Tomášová
tel.: +420 724 675 480
tomasova.j@gmail.com
Kontakt na PAKET:
E-mail: etnopaket@gmail.com
paket@ff.cuni.cz
www.paket.ff.cuni.cz

SPOLKY, KLUBY A JINÉ AKTIVITY NA UK | FAKULTNÍ | FF
FACULTY-AFFILIATED | ASSOCIATIONS, CLUBS AND OTHER STUDENT ACTIVITIES AT CHARLES UNIVERSITY

Spolek studentů historie
FF UK − FFabula
Spolek studentů historie FFabula je studentské a absolventské občanské sdružení
působící od května 2010 na půdě ústavů
zajišťujících výuku historie na FF UK. Hlavním cílem spolku je zlepšování komunikace mezi studenty oboru, a to vytvářením
příležitostí k jejich společnému setkávání.
Kromě toho spolek funguje jako spojnice
mezi studenty a pedagogy. V neposlední
řadě se snaží podněcovat veřejné diskuse

FFABULA, SPOLEK STUDENTŮ
HISTORIE FF UK, O. S.
Adresa: Ústav českých dějin FF UK v Praze
nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1

Pro studenty prvního ročníku historie pořádá FFabula
seznamovací kurz. FOTO: Archiv FFabuly

E-mail: ffabula@email.cz
Web: www.historik.chytrak.cz
Facebook: www.facebook.com/FFabula

Pražský religionistický
spolek
Pražský religionistický spolek (PRS) založili 17. 11. 2010 studenti Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze. Toto
volné uskupení se zaměřuje na podporu
akademického a společenského života na
ÚFARu i mimo něj. Je otevřen religionistům z ostatních pracovišť UK (ETF, HTF)
i všem přátelům a příznivcům religionistiky z řad studentů. Studentský spolek, to
není jenom hospoda. Má ambice stát se
společnou platformou studentů a příznivců religionistiky z jiných oborů, místem
setkávání zajímavých lidí v neformálním
prostředí.
Spolek má za sebou už několik akcí a další
plánujeme. Organizujeme jak příležitostné jednodenní výlety, tak i Religionistické
chaty. Při PRSu působí hudební formace The Scapegoats. Dále spolek pořádá

PRAŽSKÝ RELIGIONISTICKÝ
SPOLEK
Předseda: Zdenko Vozár
(+420 723 724 669)
Evidence členů: Milan Kroulík
prazsky.religionisticky.spolek@gmail.com

o historii a jejím studiu, ale i o obecnějších
společenských tématech – především o aktuálních trendech ve vysokém školství.
Mezi nejvýznamnější čistě oborové akce
pořádané naším spolkem patří seznamovací kurzy pro studenty prvního ročníku
či přípravné kurzy pro studium oboru
historie. Širší veřejnosti jsou určeny
série diskusních večerů na různá témata (např. boloňský proces, nakladatelská
politika, politizace historie apod.). Dále
pak večery filmového klubu, historický
běh, čtecí semináře, mikulášská besídka,
divadelní večer s českou historií a mnohé
další. Od listopadu 2010 je náš spolek
členem International Students of History
Association. Ve spolupráci s ní se bude náš
spolek podílet na pořádání mezinárodních
panelových diskusí (v Praze v roce 2012),
konferencí a studentských projektů. Nejvýznamnějším současným projektem je
Letní škola interdisciplinárních přístupů, která
se uskuteční na půdě FF UK koncem srpna
letošního roku.
Miloš Bělohlávek,
tajemník

rekonstrukce různých náboženských svátků, diskuse k aktuálním událostem, filmový
klub a v neposlední řadě unikum – Studentský seminář PRS. Jedná se o cyklus
přednášek v příjemném prostředí čajovny,
kde si přednášíme o podnětných i provokativních tématech z našich specializací
a výzkumů (příklad tématu – Muž, jenž se
jen orbou zabývá: Mytologické podloží pověsti o Přemyslu Oráčovi a založení Prahy).
V příštím roce plánujeme v Praze uspořádat mezinárodní kolo Studentské vědecké konference religionistů. Religionistiku
nelze brát jenom smrtelně vážně a to se
snaží PRS dokázat.

(do budoucna pro vás členové spolku
připravují web prs.ff.cuni.cz)

Zdenko Vozár,
předseda PRS
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Politologické sdružení
POLIS
K čemu společnost potřebuje studenty
a univerzity? Jedním z jejich důležitých přínosů je podle nás vytváření prostoru, kde
spolu mladí lidé s různým pohledem na
svět vedou debatu o domácím i světovém
politickém dění. Z toho plyne i hlavní cíl
našeho sdružení: dávat dohromady aktivní
studenty a umožňovat otevřenou a svobodnou veřejnou diskusi.
POLIS funguje už třináct let. Za tu dobu
organizoval celou řadu zajímavých debat:
například v roce 2006 s Jiřím Paroubkem
o EU a zahraniční politice ČR či o rok
později o radarové základně v ČR s Lubomírem Zaorálkem, Jiřím Schneidrem
a Pavlem Baršou. Za dobu své existence
se ve vedení POLISu vystřídalo mnoho
výrazných osobností od Jana Kubáčka,
přes Jiřího Koubka až po Nelly Dederovou. V současnosti POLIS vede Michaela
Ducháčková.

SÚPOL FF UK
Studenti Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze
SÚPOL FF UK je dobrovolným, nezávislým a neformálním sdružením studentů
Ústavu politologie Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Mezi činnosti a cíle SÚPOL FF UK patří sdružovat
studenty Ústavu politologie, hájit jejich
práva, zájmy a potřeby, organizovat společenské, kulturní, informační, vzdělávací,
odborné a sportovní akce a všemožně
napomáhat rozvoji studentského života.
SÚPOL FF UK je poměrně mladým studentským spolkem, který oficiálně vznikl
na počátku zimního semestru 2010. Jeho
vznik byl ovšem pouze institucionálním
vyjádřením dlouhodobých společenských
aktivit studentů Ústavu politologie. Akce,
na které SÚPOL FF UK nyní přímo navazuje a které organizuje, totiž kontinuálně
probíhají už nejméně tři roky.
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Hlavní činnost POLISu dnes, stejně jako
v předchozích letech, spočívá především
v pořádání debat s hosty. V poslední době
jsme organizovali například debatu o intervenci v Libyi či diskusi se zástupci pěti
mládežnických organizací politických stran
(od Mladých konzervativců až po Mladé
zelené). Kromě toho pořádáme každý
měsíc také neformální diskusní setkání na
aktuální politická témata. Na tom prozatím posledním jsme diskutovali s Lukášem
Jelínkem a Jindřichem Šídlem o hledání
politických alternativ a nebezpečí radikalizace české společnosti v souvislosti
s politickou situací u nás. Pokud máte chuť
do POLISu vstoupit, není nic snazšího než
nám napsat na náš e-mail. Členem může
být každý student bez ohledu na obor, katedru, fakultu či univerzitu.

Jaroslav Bican,
2. místopředseda sdružení POLIS

SÚPOL FF UK vítá každého, kdo se chce
jakýmkoliv způsobem zapojit do činnosti spolku. Formálním členem se může
stát jakýkoliv student Ústavu politologie,
který skrze svoji aktivitu projeví o členství
zájem. Za neformálního člena se pak může
považovat každý, kdo studuje či někdy
studoval na Ústavu politologie. Výkonným
orgánem SÚPOL FF UK je studenty každoročně volená Rada.
SÚPOL FF UK během své krátké existence stihl uspořádat již několik poměrně
úspěšných akcí. Především jde již o desítku ÚPOLení, tedy společenských setkání
všech z Ústavu politologie. Dále uspořádal
informační den pro zájemce o studium,
zúčastnil se celorepublikového projektu Srovnání politicko-vědních pracovišť,
navázal kontakty se zahraničními spolky, prezentoval se na Pražském Majálesu
a vytvořil vlastní fotbalový tým. Kromě
toho úzce spolupracuje s politologickým
sdružením Polis a také se Studentskou unií
UK. Mezi aktuálně připravované či zvažo-

Letos v dubnu sdružení POLIS pořádalo debatu se
zástupci mládežnických organizací politických stran.
FOTO: Archiv POLIS

POLITOLOGICKÉ
SDRUŽENÍ POLIS
Adresa:
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Tel.: 732 845 120
E-mail: 11polis@seznam.cz
Web: www.i-polis.cz

vané projekty SÚPOL FF UK patří kromě
dalších ÚPOLení také informační schůzka
a seznamovací kurz pro nově přijaté studenty, prezentace na Jarmarku UK či organizace sportovního dne.

Karel Höfer,
předseda

SÚPOL FF UK – Studenti Ústavu
politologie FF UK
Předseda: Karel Höfer
E-mail: upolffuk@seznam.cz
www.supol.suuk.cz
www.facebook.com/SUPOLFFUK
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LVPA (Ludi Variantur
Plausus Augetur)
LVPA je divadelní spolek, který uvádí autorské divadelní hry v latině. Založila jej
skupina studentů z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK. Veřejnosti se spolek
poprvé představil v prosinci roku 2006
dvojjazyčnou latinsko-řeckou hrou Parva
Rubra Cuculla (Červená Karkulka), která zahájila tradici každoročních předvánočních
představení na domovské katedře. Nyní
má LVPA v repertoáru hry Parva Rubra Cuculla, De casula ex crustulis curvatis exstructa
(O perníkové chaloupce), Rosaciola (Šípková Růženka) a Aureola (Zlatovláska).
Spolek se již představil na mnoha místech
v ČR i v zahraničí – gymnazistům v Ostravě, středoškolským učitelům latiny na pravidelném zasedání v Praze, na Dni absolventů
Masarykovy univerzity v Brně a od roku
2009 jsou jeho představení tradiční součástí programu Letní školy klasických studií. Prozatím poslední představení odehrála LVPA
na podzim roku 2010 v New Yorku.

Temus Lamus
Divadelní spolek Temus Lamus vznikl
v roce 2001 při seminářích starší české
literatury na PedF UK v Praze. Prvé pokusy byly omezeny na přehrávání scének
v rámci semináře, další semestr jsme už
vystoupili na veřejnosti, a to se zpracováním dvou intermedií V. F. Kocmánka z pol.
17. století. Po jistém úspěchu (asi i proto,
že jsme hráli v hospodě Na Slamníku)
jsme se pustili do větších pokusů. Zaměřili
jsme se na hry raného novověku a přelomu 18. a 19. století (Podkrkonoší), a to jak
na rozsáhlejší dramata (Zrcadlo masopustu,
Komedie o sedmi čertových osidlech, Labyrint
světa, scénky o manželství, Komedie o svaté
Jenovéfě), tak i kratší kusy, spojované do
jakýchsi „suit“ (další Kocmánkova intermedia, Hra o narození Páně Jana Tobeida
Bítešského aj.). Posledním představením
byla veselohra A. V. Svobody Karel Škréta,
malíř z roku 1842. Hrajeme podle povahy
dramatu po hospodách (masopustní fraš-

Pohádku Parva Rubra Cuculla převedla
LVPA též do filmové podoby. Film zaznamenal značný úspěch a vyvolal velký zájem
mezi učiteli latiny, kteří jej začali používat
jako prostředek k oživení výuky, což přivedlo tvůrce filmu na myšlenku natočit
nový film, doplnit jej výukovými materiály
a vytvořit atraktivní didaktickou pomůcku.
Projekt Rosaciola získal finanční podporu
FRVŠ, která umožnila vznik filmu s autenticky vyhlížejícími kostýmy a rekvizitami
a doprovodnými učebními materiály. Film
měl premiéru 20. listopadu 2010 v Českém centru v New Yorku. V současné
době je již k dispozici na DVD.
V nejbližší době se LVPA objeví v Praze
na Letní škole klasických studií, 2. července –
bližší informace najdete na www.ics.cas.cz/
letni_skola.php.

LVPA
Kontaktní osoba: Martina Vaníková
Adresa:
Ústav řeckých a latinských studií,
Filozofická fakulta UK,
Celetná 2, Praha 1
Telefon: 731 512 938
E-mail: info@lvpanostra.net
www.lvpanostra.net

Martina Vaníková,
předsedkyně

ky), nebo ve velkých divadlech (Salesiánské, Solidarita).
Původně byl soubor čistě studentský, postupně se (logicky) stával spíš absolventským. V současné době jej tvoří sedm
stálých členů, kolem nichž se obměňují
zájemci o hraní v konkrétních dramatech:
zpravidla nabízíme role studentům, nebo
si je sami vybíráme podle zkušeností z jiných produkcí nebo seminářů. Pro každou
hru obsazujeme nově hudebníky – zejména ty rádi uvítáme.
V současné době máme po šňůře čtyř vystoupení, novou hru začneme zkoušet na
podzim 2011. Bude to zřejmě severomoravská hra Hašteřivá žena a zoufánlivý manžel.

Ansámbl LVPA v kostýmech pro hru Rosaciola.
FOTO: Archiv LVPA

TEMUS LAMUS
Adresa:
Katedra české literatury PedF UK,
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Kontaktní osoba: Tomáš Havelka
Tel.: 739 611 070
E-mail: divadlo@temuslamus.cz
www.temuslamus.cz

Mgr.Tomáš Havelka Ph.D.,
vedoucí souboru
Ďábelská scéna ze hry Zrcadlo masopustu (1690),
představení v Salesiánském divadle 11. února 2005.
Jako Luciper – Jiří Koťátko. FOTO: Archiv Temus Lamus
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Politologický klub FSV UK
Politologický klub FSV UK (PK FSV UK)
vznikol z iniciatívy študentov Inštitútu politologických studií (IPS), ktorým chýbal na
fakulte samosprávny orgán, ktorý by ich
združoval a reprezentoval. Z tohto dôvodu v zimnom semestri 2009 vznikol klub,
ktorý študentom inštitútu poskytuje jednoduchšiu komunikáciu s vedením. Rovnako klub organizuje prednášky nad rámec
študijného plánu, ale aj spoločenské akcie,
ktoré stierajú bariéry naprieč ročníkmi.
Aktívnym členom klubu sa môže stať
prakticky ktorýkoľvek študent IPS, ktorý
má záujem aktívne sa podieľať na študentskom živote fakulty. Klub je vedený
formálne svojím predsedníctvom, ktoré
nad rámec členských aktivít komunikuje

s vedením inštitútu a usiluje o koordináciu
akcií a kontinuitu klubu.
PK FSV UK organizuje na pravidelne (cca
každé tri týždne) stredajšie diskusie za
okrúhlym stolom s jedným z pedagógov
fakulty na aktuálnu tému, ktorá zaujíma
študentov. Mimo tie klub uskutočňuje niekoľkokrát za semester prednášky
s významnými osobami z politického
a spoločenského života. Študenti sa mohli
zúčastniť prednášok Karla Schwarzenberga, Alexandra Vondru, Jany Hybáškovej či
Jaromíra Štětinu. Medzi spoločenskými
akciami vyniká zoznamovací kurz pre študentov 1. ročníka a športový deň IPS.

POLITOLOGICKÝ KLUB
FSV UK
Předseda: Erik Hrušč
Adresa:
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice
E-mail: info@pkfsvuk.cz
Web: http://pkfsvuk.cz/

Lenka Hlavačová,
místopředsedkyně PK FSV UK

FSV slaví na Pavlači
Každý rok se před koncem letního
semestru potkávají pedagogové
a studenti Fakulty sociálních věd
UK na tradičním festivalu Pavlač.
Letos se konal již 15. ročník.
Fakulta sociálních věd má jednu nevýhodu –
sídlí hned v několika budovách, a tak se studenti jednotlivých institutů často nepotkávají.
Jednou z mála příležitostí k setkání je multižánrový festival Pavlač. Festival se koná každý
rok na začátku května. Studenti se tak jeden
den v roce mohou potkat se svými spolužáky
i pedagogy a pobavit se v prostoru jedné z fakultních budov − v Hollaru. Budova Hollaru
dává festivalu unikátní atmosféru a její vnitřní
prostor dal celé akci název.
Hudba i divadlo
Letošní, jubilejní ročník se uskutečnil ve
středu 4. května a pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Stalo se zvykem,
že na Pavlači jsou dvě programové sekce
– jedna divadelní a druhá hudební.V rámci
té hudební se vystřídalo celkem sedm
kapel, například Klagenfurt, Zelená konev
či Simple Muffin. Vyvrcholením večera pak
byl koncert známé skupiny Airfare, která
na pódium vtrhla v devět hodin.
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Každý rok mají studenti různých oborů fakulty sociálních věd příležitost setkat se na festivalu Pavlač.
FOTO: Vladimír Šigut

Návštěvníci, kteří byli znaveni hudební
produkcí, mohli zamířit do učebny č. 215,
kde probíhala studentská divadelní představení. Stalo se již tradicí, že na festivalu
vystupuje fakultní divadelní soubor Chaotický zločin, který si na Pavlač připravil
hru Tisková konference. Podruhé také přijel
soubor VOSTO5, který v rámci představení Kupé zpovídal fakultní hosty Tomáše
Sedláčka a Miloše Čermáka.
Pravé české míchačky
Organizátoři z řad studentů oboru Marketingová komunikace a PR měli pro návštěvníky připravený také doprovodný
program. Od pěti hodin probíhalo autorské čtení z knihy Pravé české míchačky. Mí-

chačky pak autor Alexandr Guha sám na
baru připravoval.To, co studenti ušetřili na
vstupném, které bylo jako každý rok zdarma, pak mohli utratit za tombolu. Jednou
z cen bylo například neformální setkání
s děkanem Končelíkem u kávy.
Akce se, i přes tradiční nepřízeň počasí,
vydařila a celá fakulta i pořadatelé se těší
na další, tentokrát již šestnáctý ročník.
Kdybyste neměli za rok začátkem května co na práci, přijďte, rádi vás na Pavlači
uvidíme!

Tereza Peprníková,
organizátorka letošní Pavlače

SPOLKY, KLUBY A JINÉ AKTIVITY NA UK | FAKULTNÍ | FSV | FHS
FACULTY-AFFILIATED | ASSOCIATIONS, CLUBS AND OTHER STUDENT ACTIVITIES AT CHARLES UNIVERSITY

Sociologické večery probíhají na Fakultě sociálních věd UK již od roku 2007. Přednášky
s následnou diskusí jsou otevřené nejen
akademické obci, ale i zájemcům z řad
veřejnosti. Přednášejícími jsou akademičtí
odborníci a výzkumníci, pracovníci neziskových organizací… Přednášky zahrnují témata teoretické i empirické sociologie, ale
také příbuzných disciplín – sociální geografie, gender studies, politologie aj. Některá
setkání jsou věnována promítání sociologicky relevantních filmů a dokumentů a diskusi
s jejich tvůrci. Nepřehlédnutelnou předností je fakt, že si hosté sami volí přednášená
témata – obvykle tak jde o aktuální problémy, které právě badatelsky řeší. V případě filmových večerů se často jedná o díla,
která se teprve chystají do distribuce. Mezi
hosty, kteří již na Sociologických večerech
vystoupili, patří například Václav Bělohradský, Vladimíra Dvořáková, Jan Keller, Tomáš
Lebeda, Radim Marada, Karel Müller, Irena
Reifová či Petr Weiss, ze zahraničí pak John
Holmwood či Keith Punch. Promítali jsme

zde filmy Kupředu levá, kupředu pravá,Vítejte
v KLDR, Poustevna, das ist Paradies či Ženy
SHR…
Sociologické večery se konají během semestru, vždy jednou za dva týdny, a to přívětivě v centru Prahy (budova Hollar, FSV UK,
Smetanovo nábřeží 6, nedaleko Národního divadla) od 18:30 do 19:50. Obvyklou
a méně formální součástí setkání je i pokračování v diskusi s hostem v některé
z blízkých kaváren. Aktuální setkání jsou
avizována na webových stránkách, facebooku a plakátech v prostorech fakulty.
Veronika Frantová, Anna Kopecká,
Ondřej Špaček,
organizátoři
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FOTO: Archiv Sociologických večerů

SOCIOLOGICKÉ VEČERY
E-mail: sociologickevecery@fsv.cuni.cz
Web: http://sociologickevecery.fsv.cuni.cz
http://www.facebook.com/sociologickevecery

Filmový klub FHS Univerzity Karlovy
FILMOVÝ KLUB FHS UK
E-mail: fhsfilmac@gmail.com
Web: http://www.fkfhs.cz

tuálními tématy prostřednictvím filmových
děl. Tyto bezplatné projekce se konají každý
druhý týden v příjemném prostředí u čaje
a občerstvení v Jinonicích.
V nedávné době jsme se také začali podílet
na nově vzniklé iniciativě s názvem Cunema,
která zprostředkovává spolupráci filmových
klubů na celouniverzitní úrovni. Jednou do
měsíce máme možnost pořádat netradiční
promítání mimo území školy.

Z promítání Filmového klubu FHS. FOTO: Archiv FK FHS UK

Fakulta humanitních studií na Univerzitě Karlově v Praze oslavila již deset let od svého
vzniku. Po více než polovinu doby její existence zde úspěšně funguje náš filmový klub jako
nezávislá studentská organizace. Dopřáváme

studentům a profesorům (nejen) z Jinonic
pravidelné projekce těch nejvýznamnějších
českých i zahraničních snímků.
Na každý semestr připravujeme nový tematický okruh a diváky seznamujeme s ak-

Martina Polesná,
spolukoordinátorka
(produkce, dramaturgie)
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Cunema
Iniciativa s názvem Cunema vznikla v roce
2010 v hlavách několika studentů Univerzity Karlovy v Praze. Jejím cílem je
sdružovat studentské filmové kluby, které
pravidelně i nárazově přinášejí ostatním
studentům audiovizuální zážitky všeho
druhu. Hlavní myšlenkou této iniciativy
je pozvednout filmové kluby z fakultních

Promítání během Japonského večera.
FOTO: Archiv Cunema

záležitostí na celouniverzitní úroveň, nebo
alespoň posílit spolupráci jednotlivých fakult. Tímto by se potenciálně mohl posílit
interdisciplinární dialog jednotlivých fakult
a studenti by se mohli dostávat k informacím o dění na jiných fakultách. To je
v současné době někdy nesnadný úkol.
Pro filmové kluby takovéto sdružení znamená nový způsob propagace, rozšíření
divácké základny a usnadnění komunikace
s představiteli Univerzity Karlovy v otázkách podpory činnosti takto zaměřených
studentských klubů.
Vedle zprostředkování ucelené programové struktury aspiruje Cunema na pořádání
kulturních akcí, které by propojovaly přístupy a zaměření jednotlivých filmových
klubů. Studenti a zaměstnanci Univerzity
Karlovy se tak mohou těšit na komiksové
večery, filmové maratony, ozvěny filmových festivalů nebo diskuse o zajímavých
tématech spojené s projekcemi filmů.

Studenti FHS UK, o. s.
Sdružení Studenti FHS UK, o. s., bylo založeno v září 2009 z potřeby institucionálního zázemí pro studentské aktivity na FHS
UK, které doposud organizovali jednotliví
studenti.
Během prvního roku se nám podařilo
spolek rozběhnout, vytvořit si jisté zázemí
a díky spolupráci studentů a fakulty uspořádat ples. Časopis HUMR – humanitní revue,
který stál u zrodu spolku, se pokusil zvýšit svůj náklad a postupně přibylo několik
dalších projektů. V září 2010 jsme zorganizovali Letní školu, kterou dříve organizovala fakulta, ale bohužel od jejího pořádání
upustila. Zdárně jsme překonali první rok
a již v plné síle jsme se vrhli na akademický rok 2010/2011, kdy spolek zvýšil svou
aktivitu. Mezi projekty přibyly hudební FHS
festy, cestovatelské večery V trapu, stali jsme
se členy Studentské unie UK. Nepodařilo
se nám však uspořádat vše, co jsme si na
začátku roku předsevzali, což se budeme
v příštím roce snažit napravit. Zároveň se
pokusíme zvýšit kvalitu našich akcí.
Členství ve Studentech FHS UK, o. s., je
zcela dobrovolné a volné. Zájemci mohou
vyplnit elektronickou přihlášku, kterou
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Podzimní FHS fest – FHSáci se baví při melodiích skupiny
Zrní. FOTO: Archiv Studenti FHS UK, o. s.

najdou na webových stránkách spolku
www.studentifhs.cz. Nový člen musí souhlasit se stanovami sdružení a musí zaplatit
členský příspěvek ve výši 50 Kč na akademický rok.
Členům dáváme prostor pro realizaci jejich
nápadů a upozorňujeme na zajímavé nabídky mezinárodních projektů a další aktivity.
V budoucnu chceme na námi pořádaných
akcích členy spolku více zvýhodňovat.
Mezi projekty Studentů FHS UK, o. s., stále
patří časopis HUMR – humanitní revue, který
na fakultě vychází již šestým rokem. Dále
spolek převzal záštitu nad organizací plesu
a letní školy, což jsou momentálně naše
největší projekty. Další a neméně významný
je hudební FHS fest, který se v tomto roce

V současné době již spolupracujeme s jihlavským filmovým festivalem (projekce
se konají ve studentském klubu K4) a rovněž plánujeme první komiksový večer na
netradičním místě. Usilovně pracujeme na
našich webových stránkách, kde budou
k nalezení informace nejen o našem sdružení, ale rovněž o jednotlivých spřízněných
filmových klubech.
Katarina Chalupková,
koordinátorka (produkce,dramaturgie)

CUNEMA
E-mail: info.cunema@gmail.com
Web: http://www.cunema.cz,
www.facebook.com/cunema

podařilo zorganizovat hned dvakrát, za což
patří velké díky organizátorům. Dále fungují cestovatelské večery V trapu spojené
s promítáním fotografií z cest, v zimním semestru fungoval Klub přátel tance a Divadelní
klub. Proběhl Vánoční večírek, několik večerů s kytarou a další malé akce. Za všechny
tyto akce si členové sdružení zaslouží velké
poděkování. Na září opět připravujeme
letní školu, na kterou srdečně zveme nejen
studenty z FHS, ale i ostatní.
Tomáš Gregor,
předseda sdružení

STUDENTI FHS UK, O. S.
Adresa:
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice
E-mail: studenti.fhs@email.cz
Web: http://www.studentifhs.cz
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SPOLKY, O KTERÝCH JSME
VE FORU JIŽ PSALI
ACANT
Pěvecký sbor studentů Katolické teologické fakulty UK vznikl v říjnu 2006. Zaměřuje se na duchovní hudbu všech období
a stylů. Vystoupení bývají doplněna hrou
na perkuse a originální choreografií.

TRIMED
ACANT
PĚVECKÝ SBOR KTF UK
E-mail: t1j@seznam.cz
www.ktf.cuni.cz/KTF-413.html
O sboru jsme psali v čísle 02/09.

Všehrd
SPOLEK ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ
VŠEHRD
Adresa: nám. Curieových 7,
116 40 Praha 1
E-mail: info@vsehrd.cz
http://vsehrd.cz
O spolku jsme psali v čísle 02/08
a také na webu iForum.

Spolek českých právníků Všehrd vznikl
v roce 1868. Převážně působí na Právnické
fakultě UK, kde i sídlí. Mezi činnosti spolku patří pořádání přednášek, vzdělávacích
akcí, studentských party, sportovních dnů
a reprezentačních plesů. Všehrd vydává internetový časopis a je zřizovatelem nadačního Randova fondu Spolku českých právníků
Všehrd, který finančně podporuje sociálně
slabé studenty PF UK.

Sdružení studentů 3. lékařské fakulty UK
vzniklo v roce 1997. Organizuje většinu
akcí na 3. LF: reprezentační plesy, velikonoční a mikulášské zábavy, maškarní párty
Parník, grilování nazvané Prase nebo debatní Středeční čaje. Pořádá seznamovací
kurz pro studenty prvního ročníku, dále
i Orientační den. Ve zdravotní oblasti TRIMED připravuje preventivní i humanitární
akce, darování krve apod.
Členem sdružení se může stát každý student 3. lékařské fakulty.

TRIMED
Adresa:
Ruská 87, 100 00 Praha 10,
místnost 226A ve 2. patře děkanátu
Tel.: +420 267 102 590
E-mail: trimed@lf3.cuni.cz
Web: http://trimed.lf3.cuni.cz

DIVADELNÍ SPOLEK HAMBA
STUDENTŮ PŘÍRODOVĚDECKÉ
FAKULTY
E-mail: hamba@email.cz
Web: http://hamba.tym.cz

Divadelní spolek Hamba
studentů přírodovědecké
fakulty
Spolek vznikl v akademickém roce
2006/2007. Jeho členy jsou studenti mnoha
oborů PřF UK. Zatím uvedl tři divadelní
hry: Caesar, Noc na Karlštejně a letos Nepijte vodu (od Woodyho Allena).

O spolku jsme psali v čísle 01/10.

MATFYZÁK – SPOLEK
STUDENTŮ, ABSOLVENTŮ
A PŘÁTEL MFF
E-mail: spolek@matfyzak.cz
Web: http://spolek.matfyzak.cz/
O spolku jsme psali v číslech 01/10
a 02/08.

O spolku jsme psali v čísle 02/08.

Matfyzák – spolek studentů,
absolventů a přátel MFF
Spolek vznikl v roce 2001, pořádá různé
kulturní akce a soutěže. Společně s děkanátem MFF UK připravuje tradiční ples,
který se koná každoročně v paláci Žofín.
Pro nové studenty organizuje Béanii. Dále
pořádá závod Kolej Cup nebo Dny firem,
kde se setkávají studenti a absolventi s potenciálními zaměstnavateli.
Matfyzák je samostatná organizace, která
úzce spolupracuje s fakultou a působí
v Troji. Současným náčelníkem spolku je
Pavel Brom.
Autor: redakce
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ČASOPISY STUDENTŮ
UNIVERZITY KARLOVY
Potřeba mít přehled o fakultním dění a udržovat dialog mezi sebou, ale i s pedagogy vede studenty ve volném čase
k vydávání vlastních periodik. Na fakultě sociálních věd mají časopis Sociál, na ﬁlozoﬁcké fakultě FFakt. Studenti
fakulty humanitních studií zas vydávají HUMR a pro celou akademickou obec funguje internetový portál UKáčko.
cz. Studenti matfyzu ve volném čase připravují matematicko-fyzikální časopis M&M pro středoškoláky.
Následující přehled studentských časopisů na UK není úplný. Jedná se o výběr dle získaných informací. Budeme
proto rádi, když nám dáte vědět o svém studentském časopise na adresu iforum@cuni.cz.

UK media – Mediální skupina studentů Univerzity
Karlovy
UK media je největším nezávislým celouniverzitním studentským sdružením na Univerzitě Karlově. Cílem spolku je vytvářet
nezávislá média a obohatit tak studentský
život, posílit univerzitní vědomí i roli občanské společnosti.
UK media provozuje už čtvrtým rokem
portál UKáčko.cz, který je určen pro celou
akademickou obec. Na fakultě sociálních
věd sdružení vydává už sedm let tištěný
měsíčník Sociál a informační brožuru pro
prváky FSV Intro. Na filozofické fakultě funguje už čtyři roky časopis FFakt a prvácká
brožura oFFšem.

Členem UK media se může stát kdokoli,
kdo se ztotožňuje s posláním sdružení
a má zájem podílet se na jeho činnosti.
Svým členům UK media nabízí zajímavou
a smysluplnou práci na pozicích redaktorů, fotografů, kameramanů, střihačů, grafiků, editorů, marketingových specialistů či
manažerů inzerce.
Jako partner či spolupořadatel se UK
media a jeho jednotlivé tituly podílí na
řadě kulturních, společenských a akademických akcí. Za všechny lze jmenovat
například Pražský Majáles, Studentský jarmark UK, architektonickou soutěž Vize
UK 2030, festivaly Okultění, Pavlač či Mladí
ladí jazz, fakultní plesy, soutěže Miss Academia či Kolejroku.cz, debatní cykly Queertalk a Medicafé a mnoho dalších. Součástí

aktivit sdružení bylo například i iniciování
a spoluzaložení Studentské unie UK, klubu
K4 v Celetné a řady dalších studentských
organizací a událostí.
Zdroj: UK media

UK MEDIA
o. s. UK media – Mediální skupina
studentů Univerzity Karlovy
Adresa:
U Kříže 661/8, 158 00 Praha 5 − Jinonice
E-mail: ukmedia@ukmedia.cz
Web: www.ukmedia.cz, www.ukacko.cz,
social.ukmedia.cz, ffakt.ukmedia.cz

Redaktor portálu UKáčko.cz na plese pořádaném
k 20. výročí založení fakulty sociálních věd, listopad 2010.
FOTO: Martin Kolář
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M&M, Studentský matematicko-fyzikální časopis
M&M je určen pro středoškoláky, kteří se
zajímají o matematiku, fyziku nebo informatiku. Má v nich rozvíjet tvůrčí myšlení
a představit matematické a fyzikální problémy ne jako přísnou vědu, ale jako hru.Vyřešené úlohy a články na dané téma čtenáři

M&M

posílají do redakce, kde jsou obodovány
a poslány zpět řešitelům. M&M roce 1994
založili dva studenti matfyzu, na zakladatele
navázali další studenti. M&M vychází pod
záštitou Oddělení pro vnější vztahy a propagaci MFF UK.

Adresa: OVVP UK MFF,
Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 2
E-mail: mam@atrey.karlin.mff.cuni.cz
Web: http://mam.mff.cuni.cz/
O časopisu jsme psali v čísle 1/10.

HUMR, Humanitní revue
studentů FHS UK
HUMR
Adresa:
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Šéfredaktorka: Anna Puobišová
sefredaktor.humr@gmail.com
E-mail: redakce.humr@gmail.com
www.i-humr.cz

Časopis HUMR je neziskovým projektem
studentů Fakulty humanitních studií UK.
Vychází od října roku 2006, prvním šéfredaktorem byl Jan Osúch a poté Lucie
Poštolková, Tereza Lišková a Anna Puobišová. Redakci tvoří 10–15 studentů FHS
z různých ročníků, jejichž cílem je přinášet
studentům a učitelům FHS aktuální informace z dění okolo fakulty, pobavit je a potěšit. Fungují i webové stránky časopisu:
www.i-humr.cz. HUMR vychází čtyřikrát až
šestkrát ročně za finanční podpory FHS UK,
výtisk stojí 20 Kč. Více o chodu časopisu
si můžete přečíst v rozhovoru s poslední
šéfredaktorkou, Annou Puobišovou, zde:
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-10976.html
Autor: redakce
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TRIATLON JE SKUTEČNĚ
FENOMÉN
Rozhovor s bývalou reprezentantkou ČR v triatlonu Lenkou Kovářovou
Mnohonásobná mistryně ČR a úspěšná reprezentantka českého triatlonu v zahraničí LENKA KOVÁŘOVÁ (RADOVÁ) vystudovala magisterské studium na FTVS UK a ve volném čase se s nasazením věnovala triatlonu. Slogan „Triatlon
se nedělá, triatlon se žije“ později přetavila do studijního prostředí a letos úspěšně dokončila doktorské studium.
Nyní se mladá akademička věnuje práci v Laboratoři sportovní motoriky na FTVS UK, kde i vyučuje specializaci
výkonnostního víceboje. Stará se o roční dceru Elišku a plánuje, jak českému triatlonu navrátit slávu.

Kdy a jak jste se k triatlonu dostala?
K triatlonu jsem se dostala ve svých patnácti letech po zjištění, že jako Plzeňačka
s běžeckým lyžováním, které jsem zkoušela do té doby, díru do světa neudělám.
Opustila jsem tedy lyže a zaměřila se
na triatlon. Musím přiznat, že jsem měla
štěstí na lidi i dobu. Triatlon byl tehdy ve
svém největším rozkvětu a jeho expanze
byla (zařazením na OH) skutečně celosvětová. V Plzni byla také skvělá parta,
která se postarala i o velmi příjemné sociální prostředí.
Co vás na triatlonu baví − jaký aspekt, případně jaká ze tří částí? Kolo, plavání, nebo
běh?
Z pohledu závodnického musím už mluvit v minulém čase. Závodní kariéru jsem
ukončila olympijským závodem v Pekingu.
Musím ale říci, že triatlon je skutečně fenomén. Jde o životní styl, přístup k trávení
veškerého volného času.Výstižný je slogan
„Triatlon se nedělá, triatlon se žije“.
Z výše uvedených tří částí jsem měla asi
nejraději tu poslední, tedy běh. Jako bývalá běžkyně na lyžích jsem v ní vynikala.
V začátcích jsem měla problémy s plaveckou částí, o to větší radost jsem pak měla
ze závodů, kde se mi tato část povedla.
Jakou jste měla motivaci věnovat se sportu
vrcholově?
V patnácti letech, kdy jsem s vrcholovým sportem začínala, byly ještě velkým
lákadlem a motivací účast na mezinárodních závodech v zahraničí, soustředění
v teplých krajích, možnost mluvit cizím
jazykem s rodilými mluvčími. Motivací byl
i zisk vybavení, tehdy jsme byli vděčni za
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Triatlonistka Lenka Kovářová na závodu Evropského poháru
FOTO: Archiv Lenky Kovářové

cokoli. V současné době mohou mladí
sportovci všechny tyto benefity získat
i jinou cestou, i proto má triatlon stále
menší a menší základnu. Ale to není problém jen triatlonu.
S přibývajícími lety se samozřejmě motivace měnila. Začalo mě bavit vyhrávat,
dokazovat sobě i jiným, že nejen já, ale
celý český triatlon je celému světu silným
soupeřem. Po ukončení magisterského
studia a zahájení studia doktorského
se motivace k vrcholovému sportu snižovala a já se začala více realizovat ve
výzkumné a studijní oblasti, což uspíšilo
ukončení mého závodního období.

Nedávno jste byla promována na doktorku na FTVS
UK. Bylo pro vás těžké
sladit studijní povinnosti
s vrcholovým sportem?
Magisterské studium pro
mě nebyl velký problém.
Měla jsem velmi dobré
základy z Mikulášského
gymnázia v Plzni (gymnázium se zaměřením
na matematiku a biologii). Organizační problémy byly se začleněním
výuky do harmonogramu závodů a soustředění, ale nakonec se vždy
vše zvládlo tak, že neutrpělo ani jedno. Po nástupu do doktorského
studia jsem začala cítit,
že k tomuto typu studia
se musí přistoupit jinak
v San Remu, 2007.
− buď naplno, nebo
vůbec. Rozhodování pro
mě v tu dobu už nebylo těžké. Měla jsem
velké štěstí na lidi, kteří mě studiem provázeli. Jim všem patří velké díky.
Přestože už nezávodíte, v oblasti triatlonu se
angažujete nadále. Jak konkrétně?
V současné době trénuji několik svěřenců. Dále zastávám pozici sportovní ředitelky Českého svazu triatlonu. Na FTVS
UK se podílím na výuce specializace vy-

trvalostního víceboje. Mimo triatlonové
území ještě pomáhám seniorské reprezentaci v moderním pětiboji s plaveckým
a kondičním tréninkem.
Pracujete také v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK. Co je náplní vaší práce tady?
V laboratoři se realizuji v oblasti funkční
zátěžové diagnostiky, diagnostiky vytrvalostních schopností a analýzy sportovního tréninku. Dále se podílím na výuce.
V současnosti mám pouze částečný úvazek vzhledem k ročnímu miminku.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Triatlon mi toho za ta léta mnoho dal.
Teď je čas mu to oplatit. Ráda bych v pozici sportovní ředitelky zlepšila některé
věci tak, aby se triatlonu navrátila jeho
sláva z období, kdy Jan Řehula získal
bronzovou olympijskou medaili v Sydney
(v roce 2000.) V akademickém prostředí pro mě platí stejná pravidla jako pro
ostatní, tedy nutnost realizace v oblasti grantové politiky, publikační činnost
a s tím spojený kariérní růst. Ráda bych
také využila své zkušenosti a znalosti
sportovního prostředí. V současné době
připravuji jeden projekt ve spolupráci
s Českým olympijským výborem a další
ve spolupráci s Českým klubem fair play.

Autor: redakce

Mgr. LENKA KOVÁŘOVÁ (RADOVÁ), MBA, Ph.D.
Jakých sportovních vítězství si vážíte nejvíc?
Je těžké vybrat z těch mnoha závodů,
které se povedly, jeden, který je něčím
natolik výjimečný, že by se měl prezentovat samostatně. Ale ráda vzpomínám
na svá první vítězství, jako byl například
český pohár v rodné Plzni, a pak na ta
poslední. Když mi hráli českou hymnu za
vítězství v závodě Evropského poháru
v irském Athlone těsně před OH v Pekingu − tedy mým ukončením kariéry –
věděla jsem, že to je naposledy. A moc
jsem si to užívala.

Vystudovala magisterské a doktorské studium na FTVS UK. Reprezentovala Českou republiku
v řadě mezinárodních soutěží v triatlonu. Je několikanásobnou mistryní ČR, několikanásobnou
medailistkou závodů Světového poháru, Akademickou mistryní světa, mistryní Evropy
v závodu týmů, několikanásobnou vítězkou seriálu Evropského poháru. Účastnila se dvou
LOH − Athény, 2004 a Peking, 2008.V současnosti působí na FTVS UK v Laboratoři sportovní
motoriky. Zastává pozici sportovní ředitelky Českého svazu triatlonu a asistentky seniorského
reprezentačního trenéra v moderním pětiboji.Titul MBA získala na Czech Management
Institute Praha.
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STUDENTI UK VE
VRCHOLOVÉM SPORTU
Na Univerzitě Karlově najdete studenty, kteří, pokud nesedí v posluchárně nebo se neučí, tráví všechen svůj volný čas
sportem. Ve svých disciplínách jsou dobří a vítězí v domácích i mezinárodních soutěžích. Z vrcholových sportovkyň
a sportovců vzdělávajících se na UK se vám představuje střelkyně Petra, golfistka Kristina, karatista Jakub a judista
Jaromír.

PETRA HYNKOVÁ
střelkyně ze sportovní pistole,
studentka LF UK v Plzni

kolečku. Je to taky způsob, jak překonávat
samu sebe. Například dosáhnout špičkového výsledku, který se zdá zpočátku nedosažitelný, ale pak člověk pozná, že to jde
a že to jde ještě lépe. Ráda překonávám
svoje hranice a baví mě zkoumat, jak je
možné toho dosáhnout.

O sobě
Studuji 5. ročník všeobecného lékařství na
Lékařské fakultě UK v Plzni. Jsem dvanáctinásobnou mistryní republiky v disciplíně sportovní pistole 30+30 a vzduchová
pistole. Nejlepší výsledky, kterých jsem
dosáhla, jsou bronzová medaile v disciplíně SP 30+30 na mistrovství světa 2010
v německém Mnichově, 5. místo na Světovém poháru ve Fort Bening USA (2007)
a 6. místo na Světovém poháru v italském
Milánu (2006). Ráda bych v letošním roce
získala účastnické místo pro OH 2012.
A co se týká medicíny, chtěla bych se věnovat internímu lékařství na I. interní klinice v Plzni u prof. MUDr. Zdeňka Rušavého,
Ph.D., pod jehož vedením se zúčastňuji
studentských vědeckých konferencí.
Kdy a jak jste se ke střelbě ze sportovní pistole dostala?
Ke sportovní střelbě jsem se dostala
v patnácti letech víceméně náhodou, kdy
mě jednou při návštěvě střelnice oslovil trenér mládeže s tím, zda bych si to
nechtěla zkusit. Záhy se ukázalo, že mám
pro sportovní střelbu cit, a dokázala jsem
v poměrně krátké době výkonnostně vyrůst natolik, že jsem za rok a půl byla v reprezentačním týmu juniorek.
Co vás na střelbě baví?
Střelba je zábava. Přináší mi dobrý pocit,
když vystřelím dobrou ránu, například
centrovou desítku. Podívám se do dalekohledu a najdu ji přesně tam, kde má být.
To znamená v tom nejmenším centrovém
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Zabere sport na vrcholové úrovni všechen váš
volný čas?
Sport na vrcholové úrovni zabírá hodně
času. Zejména když se pak rozjedeme po
závodech, je těžké skloubit zkouškové období a termíny závodů. Nejde být na dvou
místech zároveň a to je stresující. Trénuji
třikrát až čtyřikrát týdně na střelnici, dále je
třeba si udržovat dobrou fyzickou kondici,
které se věnuji rovněž čtyřikrát v týdnu.
Jak se vám daří skloubit sportovní aktivitu se
studiem medicíny?
Skloubit obojí je hodně těžké a často si
říkám, že tenhle rok už je to naposledy,
co se budu snažit stíhat obojí. Tohle mě
napadá zejména v období zkoušek, kterých se často zúčastňuji v pozdních termínech, protože závodní a zkouškové
období se kryjí, zvlášť v létě. Ale pak se
z toho rychle oklepu a říkám si, že bych
to ještě ráda zkusila, protože sportovní
střelbě se věnuju hodně dlouho a teď je
právě ta doba začít prodávat to, co člověk
za ta léta natrénoval. Dá se to stihnout jen
tak, že něco oželíte. V mém případě je to
ten pravý studentský život.
Fakulta se mi snaží vycházet vstříc, zejména doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. Ale
pokud je to jen trochu možné, snažím se
vše stihnout.
Co má ve vašem životě přednost − učení,
nebo sport?
Musím říct, že v čím vyšším ročníku jsem,
tím více vítězí medicína. Je tam spousta

Studentka Lékařské fakulty UK v Plzni Petra Hynková
tráví většinu svého volného času na střelnici.
FOTO: Zdeněk Trdlička

nových věcí, které může člověk poznávat,
a to mě baví.Ve střelbě jsem se dostala tak
daleko, že moc nového už objevit nemůžu.
Teď už je to spíš dril.
Podivují se lidé nad tím, jak jde dohromady
střelba z pistole, přestože sportovní, se studiem medicíny?
Ani ne. Je to sport jako každý jiný a moje
zbraň je stejné sportovní náčiní jako třeba
tenisová raketa.

KRISTINA HOSTÁKOVÁ
golfistka,
studentka MFF UK

O sobě
Studuji 1. rokem Matematicko-fyzikální
fakultu UK, obor Matematické metody informační bezpečnosti. Již devět let se věnuji golfu. Mezi sportovní úspěchy, kterých
si vážím nejvíce, patří 1. místo na Hungarian Amateur Open Golf Championship, 2.
místo v Poháru mistrů golfových klubů ČR
a 5. místo na Mezinárodním mistrovství
ČR na rány. Ráda bych se letos zúčastnila
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co nejvíce turnajů Czech Golf Amateur
Tour a co nejlépe se připravila na Mezinárodní mistrovství ČR na rány, které pro
mne bude vrcholem sezóny. Do budoucna
je mým hlavním cílem, abych měla z golfu
radost a byla spokojená se svými výkony
a výsledky.
Kdy a jak jste se ke golfu dostala?
Golf hraji od svých jedenácti let. Přivedl
mě k němu táta, který golf hrál, a tak mě
občas vzal s sebou. V té době jsem skončila se závodním krasobruslením, takže
jsem měla volný čas pro nový sport.
Co vás na golfu baví?
Na golfu mě baví hlavně jeho pestrost.
Každý turnaj je úplně jiný. Člověk hraje na
jiném hřišti, proti jiným soupeřům, za různých podmínek a za každého počasí. Nejde
pouze o to, naučit se odpalovat míčky co
nejdál a zvládnout techniku švihu. Je nutné
i přemýšlet a hrát takticky. Navíc turnajové
kolo trvá zhruba čtyři a půl hodiny. Není
vždy snadné se celou dobu plně koncentrovat a zvládnout turnaj psychicky. Nicméně
golf se dá hrát na jakékoliv úrovni, v jakémkoliv věku a dnes již téměř všude na světě.
To je další věc, která se mi na golfu líbí.
Kolik času vám zabere trénink?
Musím přiznat, že jsem měla jiné představy o tom, jak často budu trénovat. Dříve
jsem trénovala každý den několik hodin
a zároveň bez problémů zvládala studium.
Teď, na vysoké škole, je to úplně jiné. Přes
týden se snažím věnovat kondiční přípravě − posilování, kolečkovým bruslím a podobně.Ve čtvrtek jezdím domů do Hradce
Králové a soustředím se na golfovou část
přípravy. K výkonnostnímu tréninku to
má bohužel daleko. Na střední škole jsem
golfu věnovala všechen svůj volný čas, teď
trávím většinu učením.
Jak se vám daří skloubit sport na vrcholové
úrovni se studiem matfyzu?
Fakulta mi vyšla vstříc tím, že jsem omluvena z tělesné výchovy. Mám tak možnost
věnovat více času individuálnímu tréninku.
Jinak se snažím stíhat většinu přednášek,
protože v matematice záleží hlavně na pochopení a osvojení probrané látky. Zejména v některých předmětech nestačí naučit
se odříkat skripta.

Co má ve vašem životě přednost − učení,
nebo golf?
Vzdělání má v mém životě určitě přednost před sportem. Teď trávím mnohem
víc času učením. Na druhou stranu si nedovedu představit život bez sportu. Zatím
se mi příliš nedaří najít tu správnou rovnováhu mezi učením a sportem. Doufám,
že mi studium v příštích letech půjde snáz,
a budu tak mít víc času na golf.
Kdybyste si měla vybrat, dala byste přednost
kariéře golfistky, nebo matematičky?
Sportovní kariéra je velice lákavá a je
snem mnoha lidí. Bylo by krásné živit se
jako profesionální hráčka a celý život hrát
jenom golf. To ale není tak jednoduché.
Člověk tomu už od malička musí obětovat
všechno, bez záruky úspěchů v budoucnosti. Možná i díky tomu, že jsem vyrůstala
v rodině vrcholového sportovce a viděla
jsem obě stránky, které k profesionálnímu
sportu patří, byla moje touha po vzdělání
a po normálním životě silnější než vidina
profesionální golfové kariéry. Takže jsem
dala přednost studiu matematiky.
Dají se znalosti matematiky a fyziky nějakým způsobem využít v golfu?
Na MFF jsem se naučila úplně jinému způsobu myšlení, které se dá aplikovat v golfu,
ale i v normálním životě. Při turnaji ale
není vždy úplně nejlepší začít analyzovat
problém matematickýma očima. Člověk
se musí soustředit na výkon a dát prostor
citu pro míč a přirozené intuici těla.
Studentka matfyzu a golfistka Kristina Hostáková:
„Při turnaji není vždy úplně nejlepší začít analyzovat
problém matematickýma očima.“
FOTO: archiv autorky

JAKUB TESÁREK
karatista,
student PedF UK

O sobě
Na Pedagogické fakultě UK studuji obory
Tělesná výchova a sport a Základy společenských věd. Už jsem absolvoval bakalářské studium a teď mě čeká zkouškové
období v 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Ze sportovních úspěchů
si nejvíce cením bronzové medaile z MS
v kata (disciplína karate) z roku 2005
organizace World Karate Federation
(WKF). K mým dalším úspěchům patří
1. místo v seniorské kategorii na MS World
Karate Confederation (WKC) v letech
2009 a 2011 a 3. místo na ME WKF v letech 2009, 2010 také mezi seniory. Do
budoucna bych se chtěl udržet mezi těmi
nejlepšími, ale vím, že to nebude jednoduché. Příští rok budu totiž absolvovat státní
závěrečné zkoušky a hledat si zaměstnání,
ve kterém bych rád propojil svoji pracovní
kariéru se sportem.
Kdy a jak jste se ke karate dostal?
Ke karate jsem se dostal v osmi letech.
Podíl na tom mají zejména Želvy Ninja,
které tehdy byly hitem televizních obrazovek. Později mě ohromil Jean-Claude Van
Damme, takže bylo rozhodnuto.
Co vás na karate baví?
Karate, ač to tak nevypadá, je velmi mírumilovný sport. Není v něm tolik zranění jako v ostatních sportech − například
fotbalu, házené nebo hokeji. Navíc rozvíjí
koordinační dovednosti, které jsou velice
důležité pro děti. Někoho může zaujmout
i filozofie karate, na kterou se v jednotlivých oddílech hodně dbá.
Kolik času vám zabere trénink?
Je to hodně. Počet tréninkových jednotek
se samozřejmě liší podle toho, v jakém
cyklu sezony se zrovna nacházím. Není
ovšem výjimkou, že absolvuji i devět tréninků týdně po dvou hodinách. Většinou
jezdím z tréninku rovnou do školy a naopak, takže moc prostoru pro ostatní volnočasové aktivity nemám.
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Jak se vám daří skloubit sportovní aktivitu se
studiem na pedagogické fakultě?
Je to hodně obtížné. Účastním se hodně
mezinárodních závodů a výjezdů, tudíž
zameškám dost přednášek a seminářů ve
škole. Naštěstí mi pedagogická fakulta vychází vstříc a každoročně mi schvaluje individuální studijní plán. Náročné to ovšem
je i ve zkouškovém období, kdy mám
omezený čas na studium.
Co má ve vašem životě přednost − učení,
nebo sport?
Tady bohužel musím odpovědět, že sport.
Odmalička jsem byl veden ke sportovním
činnostem a tolik to ve mně zakořenilo,
že už se to asi nezmění. Nicméně studuji
obor Tělesná výchova a sport, takže se mi
to hodně prolíná.
Plánujete v budoucnu nějakým způsobem
zkombinovat vaše učitelské schopnosti získané na univerzitě s karate?
Ony se projevují už i v současnosti, když
na oborové praxi z TVS používám metody, které jsem získal v průběhu mé aktivní
sportovní činnosti.

násobný mistr ČR v judu. Nejlepší výsledky, kterých jsem dosáhl, jsou třetí místo na
světovém poháru v Praze 2010 a sedmé
místo na letošním mistrovství Evropy.
Mým cílem je dostat se na olympiádu, což
by jistě znamenalo další nebo i více medailí ze světového poháru. Judo chci dělat
závodně, dokud budu fyzicky způsobilý.
Poté bych chtěl dál trénovat děti a jednou
to dotáhnout až na trenéra dorostenecké
reprezentace. Protože ale práce trenéra
není finančně příliš lukrativní, chtěl bych
se zároveň věnovat sociologii nebo její
znalost využít v jiném zaměstnání.
Kdy a jak jste se k judu dostal?
Jako malé děcko jsem se rád pral. Pokaždé, když jsem našel na pískovišti někoho,
kdo byl ochoten se mnou zápasit, byl jsem
moc rád.Tatínek se tedy rozhodl, že mě dá
na karate nebo na zápas. Tatínek je učitel
na střední škole, a když jednou předsedal
u maturit na Gymnáziu Nad Štolou, bavil
se tam s tehdejším zástupcem ředitele
a ten mu poradil, ať mě dá do Sokola Vršovice na judo. Tatínek to udělal a od té
doby jsem judista.
Co vás na judu baví?
Je to jediná věc, která mi opravdu jde. Vrcholoví sportovci jsou většinou velmi šikovní a učenliví lidé, talentovaní na sporty,
ale já takový nejsem. Na tělocviku jsem byl
ve fotbale, florbale, basketu a podobných
sportech průměrný. Judo mi ale kdoví
proč docela jde už od malička.

Karatista a student Pedagogické fakulty UK Jakub Tesárek
letos v květnu obhájil titul mistra světa v kategorii kata
na mistrovství světa WKC v Liberci.
FOTO: archiv Jakuba Tesárka

JAROMÍR MUSIL
judista,
student FSV UK

O sobě
Studuji 4. rokem Fakultu sociálních věd UK
v Praze, bakalářský obor Sociologie a sociální antropologie. Judu se aktivně věnuji
od roku 1993, tedy od pěti let. Jsem devíti-
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Jak vypadá váš běžný den? Zabere sport na
vrcholové úrovni všechen váš volný čas?
Za normálních okolností mám tréninky
dvakrát denně − ráno od devíti, nejpozději od jedenácti, pak jdu do školy, po
škole jdu zase na judo, tentokrát ovšem
v roli trenéra. Trénuju vršovické mladší
a starší žáky a pak mám svůj vlastní trénink, který trvá většinou hodinu a půl,
výjimečně dvě hodiny. Tohle možná nevypadá časově moc náročně. Ale vzhledem
k tomu, že jsem v reprezentaci, často
cestuji a až třetinu času, což jsou čtyři
měsíce v roce, trávím na mezinárodních
soustředěních a reprezentačních turnajích. V současné době se peru o olympijskou kvalifikaci a chci se probojovat na
olympiádu do Londýna.

Jak se vám daří skloubit trénink se studiem?
Vychází vám fakulta vstříc?
Musím přiznat, že zatím mi fakulta vychází
vstříc. Za celou dobu studia mám pouze
jednu špatnou zkušenost. Jinak se mi vždy
podařilo s učiteli domluvit, třeba na individuálním termínu zkoušky a podobně.
Co má ve vašem životě přednost − učení,
nebo sport?
Samozřejmě sport. Neumím si představit,
že by si někdo, kdo má na prvním místě
studium, tak ztěžoval situaci tím, že neustále cestuje po světě za účelem fyzického
vyčerpání.
Jak vidíte svoji budoucnost − jako úspěšný
judista, nebo slavný sociolog?
Jsem optimista a věřím, že se jako judista
prosadím alespoň do té míry, že ze svého
platu uživím rodinu (kterou zatím nemám).
V současnosti na to můj plat rozhodně nestačí. Sociologie mě velmi baví a zajímá. Po
ukončení sportovní kariéry bych se chtěl
sociologií živit. Možnost, že bych třeba
po vzoru Jágra nebo Petra Nedvěda už
po ukončení sportovní kariéry měl tolik
peněz, že bych až do konce života nemusel pracovat, je samozřejmě nereálná.

Autor: redakce

Student sociologie Jaromír Musil vítězí nad soupeřem ve
finále extraligy juda (listopad, 2010).
FOTO: Dagmar Banzselová
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KAM VE VOLNÉM
ČASE ZA SPORTEM
Přehled vysokoškolských sportovních klubů na UK

VSK IURIDICA
Klub funguje především pro studenty Právnické fakulty UK, ale i pro její absolventy.
Nabízí sportovní vyžití v následujících oddílech: plavání, volejbal, basketbal, lyžování,
ragby, softbal.

Adresa: SCUK Bruslařská 10,
102 00 Praha 10 − Hostivař
Předseda: PaedDr. Jan Smrčka
Tel.: 274 877 811
E-mail: jan.smrcka@ff.cuni.cz
Web: http://ktv.ff.cuni.cz/index.php VSK
Humanita

Adresa: nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Předseda: Mgr. Pavel Havránek
Tel.: 221 005 234-9
E-mail: havranek@prf.cuni.cz

VSK Přírodní vědy UK
Praha

V klubu fungují následující oddíly: cykloturistika, lezení, lyže, plavání, rekreace,
volejbal, činnost rekreačního zaměření.
Adresa: SCUK Bruslařská 10,
102 00 Praha 10 − Hostivař
Předsedkyně: PhDr. Věra Svobodová, CSc.
Tel.: 272 082 500
E-mail: vera.svobodova@lf3.cuni.cz
Web: http://old.lf3.cuni.cz/telovychova/Medik

Adresa: SCUK Bruslařská 10,
102 00 Praha 10 − Hostivař
Předseda: Mgr. Jan Zachař
Hospodářka: Mgr. Ivana Pikalová
Tel.: 606 872 918
E-mail: ossova@natur.cuni.cz

TJ Slávia LF UK

VSK Přírodověda −
orientační sporty

Klub nabízí studentům a absolventům LF
UK v Plzni možnost zapojit se do těchto
sportů: basketbal, kopaná, aerobik, plavecké sporty, volejbal a základní rekreační
tělesná výchova (gymnastika, trampolína,
in-line bruslení, kondiční posilování).
Adresa: Bolevecká 30, 301 66 Plzeň
Předseda: Mgr. Jiří Křišťan
Tel.: 377 593 205
E-mail: ies.kristan@seznam.cz

VSK Humanita Praha
Sdružuje zájemce o výkonnostní a rekreační sport, zejména studenty FF, FHS a FSV.
V současné době je aktivních 303 členů
v těchto oddílech: aerobik, běžecké lyžování, fotbal, šerm, turistika, volejbal, horolezectví a rekreační sport.

Klub je určen především pro studenty MFF,
kteří projeví zájem aktivně se zapojit do
činnosti v některém z dvanácti oddílů: volejbal, basketbal, softball, florbal, tenis, malá
kopaná, turistika, sportovní gymnastika, orientační běh − oddíl MFP, stolní tenis, lyžování − běh, plavání.
Adresa: SCUK Bruslařská 10,
102 00 Praha 10 − Hostivař
Předsedkyně: Mgr. Zuzana Vaníčková
Tel.: 274 877 521, 272 082 402
E-mail: zuzanavanickova@seznam.cz
Web: http://vssk.mff.cuni.cz/

VŠSK UK PedF Praha
Klub nabízí sportovní vyžití v těchto
oddílech: softbal, potápění, plavání, horolezectví, volejbal, aerobik, florbal, futsal,
tenis, lyžování, košíková, sport a pohyb
v přírodě. Sdružuje 590 členů převážně
z řad studentů přírodovědecké fakulty.

VSK Medik Praha

VŠSK MFF UK

Sportovní klub má 101 členů a nabízí
nejen vysokoškolským studentům možnost poznat rekreační i závodní formu orientačního běhu v několika formách: pěší
OB, lyžařský OB, OB na horských kolech,
rogaining, horský OB a sportovní trekking.
Dále nabízí kondiční zdravotní cvičení.
Adresa: SCUK Bruslařská 10,
102 00 Praha 10 − Hostivař
Předsedkyně: PaedDr. Miroslava Šafandová
Tel.: 274 861 105
E-mail: ob@natur.cuni.cz
Web: http://priro.hyperlink.cz/

Klub nabízí možnost sportovat v těchto
oddílech: florbal, futsal, basketbal, sporty
a pobyt v přírodě (orientační běh, horská
kola, survival aj.). Členem se může stát student a zaměstnanec vysoké školy, případně
další zájemce.
Adresa: Kralovická 915,
250 01 Brandýs nad Labem
Předseda: PaedDr. Ladislav Pokorný
Tel.: 326 904 381, 221 900 673
E-mail: jana.hajkova@pedf.cuni.cz
Web: http://userweb.pedf.cuni.cz/ktv/ VŠSK

VSK FTVS Praha
V klubu lze najít uplatnění ve 24 sportovních oddílech: basketbal, biatlon, cyklistika,
extrémní sporty, florbal, fotbal, házená, horolezectví, jachting, judo, karate, lední hokej,
lyžování, moderní gymnastika, plavecké
sporty, ploutvové plavání, softbal, sportovní
potápění, sportovní gymnastika, střelectví,
tenis, triatlon, turistika, volejbal. Většina oddílů VSK připravuje studenty pro vrcholový
a výkonnostní sport, umožňuje ale také rekreačně-kondiční vyžití.
Adresa: José Martího 31,
162 52 Praha 6 − Veleslavín
Předseda: Mgr. et Ing. Miloš Fiala, Ph.D.
Tel.: 220 562 441
Mobil: 602 864 683
E-mail: fiala@ftvs.cuni.cz
Web: http://www.ftvs.cuni.cz/vsk/index.htm
(O klubu jsme psali v čísle 1/10.)

45

VOLNÝ ČAS A SPORT NA UK | LEISURE AND SPORTS ACTIVITES AT CHARLES UNIVERSITY

SOFTBALLOVÝ ODDÍL
PŘÍRODNÍ VĚDY PRAHA
Softballový oddíl Přírodní vědy Praha (PV Praha) má dlouholetou tradici – vznikl již v 70. letech 20. století na Katedře tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK. Základem oddílu byli a stále jsou studenti Přírodovědecké fakulty UK.
Novodobý tým mužů vznikl na podzim
roku 1991 jako C družstvo tehdejších PV
Praha. Protože později došlo k hromadnému odchodu hráčů, už v sezóně 1992
se tým C stal jediným zástupcem Přírodovědecké fakulty UK v softballových
soutěžích (2. třída pražského přeboru).
Od roku 1996 hraje tým mužů PV Praha
celostátní ligové soutěže, v letošním roce
2. českou softballovou ligu. Novodobý tým
žen vznikl v roce 1998 (po odchodu některých hráček) a nastoupil v pražském
přeboru. V roce 2002 si tým žen PV Praha
poprvé zahrál ligovou soutěž a od té doby
(až na malé zaváhání v sezóně 2006) startuje v ligových soutěžích. V letošním roce
hraje 2. českou softballovou ligu. Oba týmy
startují kromě ligy i v oblastních soutěžích
Pražského svazu softballu. V těchto soutěžích nastupují B družstva, hraje se v týdnu

a soutěž je určena hlavně pro začínající
hráče a hráčky. Tréninky žen i mužů jsou
dvakrát týdně a přidat se může každý, kdo
má chuť a čas. Oddíl vede i mládežnická
družstva žáků a žákyň.
Oddíl PV Praha má také bohatou mimosoutěžní činnost. Každoročně pořádáme
sponzorské softballové turnaje pro firmy
a rodičovské dny pro mládežnické oddíly.
Pro členy klubu a naše příznivce pořádáme
každý rok výlety na běžky, vodu, letní soustředění, atletický desetiboj/sedmiboj a na
závěr sezóny softballový ples. Účastníme
se i dalších turnajů (v ČR i v zahraničí)
pořádaných jinými oddíly před sezónou,
během léta nebo na podzim.
Karolína Kubalíková,
členka rady občanského sdružení
PV Praha softball, resort marketing

PŘÍRODNÍ VĚDY
PRAHA SOFTBALL, O. S.
Adresa:
Stříbrského 675, 14900 Praha 11
Předseda sdružení: Stanislav Vaníček
Telefon: +420 606 785 636
E-mail: stanislav.vanicek@pvpraha.cz
Web: http://www.pvpraha.cz/

PV Praha − Amasoma Příbram, duben 2011. Hráč PV Praha Vladislav Šust chytá příhoz, aby vyautoval běžce soupeře. FOTO: Archiv PV Praha
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CENTRUM SPORTOVNÍCH
AKTIVIT ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH STUDENTŮ UK
Jan Hruša
Sport jako prostředek integrace zdravotně postižených
Od 14. října 2004 funguje v loděnici Regata v Praze-Podolí Centrum sportovních
aktivit zdravotně postižených studentů
UK. Jeho hlavním cílem je vytváření podmínek pro realizaci sportovních aktivit
zdravotně postižených studentů UK a dalších zdravotně postižených – mládeže
i dospělých.
Již před mnoha lety jsme si uvědomili, co
znamená pro zdravotně postižené sport, při
kterém se mohou vyrovnat zdravým. Sportovní aktivity jsou především prostředkem,
který napomáhá zdravotně postiženým
k integraci do společnosti a umožňuje jim
prožít plnohodnotný život.
Sport zdravotně postižených nemůže
kopírovat sport zdravých. Ze zdravých
sportovců se rekrutují funkcionáři, trenéři i manažeři. U zdravotně postižených
to není možné, potřebují pomoc zdravých
− doprovody, trenéry a asistenty. Pomocí jednoduchého technického zařízení se
mohou vyrovnat zdravým a se zdravými
mohou potom prožívat radost, která je se
sportem spojená.
Hlavní činnost centra
V naší činnosti se soustřeďujeme především na zdravotně postižené – začátečníky,
pro které vytváříme technické a metodické postupy k osvojení základních pohybových dovedností.
Vychováváme sportovní instruktory a odborné doprovody pro různé sporty podle
druhu postižení. Sportovní aktivity s postiženými vyžadují vysokou odbornost
instruktorů a individuální přístup.
Vytvořením centra sportovních aktivit ZP
vzniklo také vzdělávací centrum vědecké
a odborné činnosti studentů pregraduálního i postgraduálního studia tělesné
výchovy a sportu zdravotně postižených.
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Sportovní aktivity organizujeme zejména
v loděnici Regata; jsou to kanoistika, jachting, cyklistika, stolní tenis, kondiční cvičení a posilování. V bazénu v Tyršově domě
pravidelně pořádáme tréninky plavání pro
zrakově postižené. Sportovní kurzy a akce
připravujeme po celý rok v přírodním
prostředí v České republice a v zahraničí.
Centrum současně plní funkci poradenskou a propagační. Pro zajištění a zkvalitnění výuky doplňujeme pracovníky centra
o ZP instruktory a odborné doprovody
z řad studentů, absolventů UK a dalších
odborníků.

lenní amputací, který jsme natočili v roce
2007, věnujeme především začátečníkům.
V roce 2008 jsme dokončili výukový film
Běh na lyžích zrakově postižených. Tři instruktážní filmy z let 2009 a 2010 jsme věnovali problematice lyžařů po amputaci na
dolní končetině: První lyžařské kroky amputovaného, Lyžování s exartikulací v kolenním
kloubu a Běh na lyžích se stehenní protézou
C-LEG.
V roce 2011 jsme publikovali Sjezdové lyžování zrakově postižených.
Na tvorbě pořadů o sportu pro zdravotně
postižené spolupracujeme s Českým rozhlasem i Českou televizí.

Publikační a popularizační činnost
Postupně jsme začali doplňovat chybějící
Spolupráce mimo UK
metodické a didaktické filmy a příručky, Během činnosti našeho centra se vytvořila trvalá spolupráce se školou J. Ježka pro
které ve sportu zdravotně postižených
chyběly. V prosinci 2004 jsme dokončili
zrakově postižené děti, které se pravidelmetodický film Jachting zdravotně postiženě zúčastňují našich kurzů a akcí. Stálou
spolupráci máme také s Centrem Paraple
ných. Ukazujeme zde, že i těžce tělesně
postižený může prožívat radost z jízdy
a Jedličkovým ústavem, kde pracují naši
na oplachtěném plavidle, které může sám
absolventi.
Velmi úzce spolupracujeme s Federací orovládat.
Do elektronické podoby jsme převedli
topedických protetiků technických oborů
metodickou příručku Lyžování zdravotně
(FOPTO). Na konferencích je seznamujepostižených. Připravili jsme zde metodiky
me se specifickými potřebami amputovalyžování zrakově postižených, vozíčkářů, ných na dolních končetinách v souvislosti
lyžařů s jednostrannou nadkolenní amse stavbou protézy pro různé sporty.
putací a mentálně
postižených.
V
metodickém
filmu Lyžování vozíčkářů, který jsme
PaedDr. JAN HRUŠA, CSc.
dokončili v prosinci
2005, ukazujeme, že
Autor je zakladatelem a vedoucím Centra sportovních aktivit
i těžce postižený
zdravotně postižených studentů UK. V roce 1977 absolvoval
může prožívat raFTVS UK, specializaci lyžování. Je vedoucím Katedry sportů
dost z jízdy v zimní
v přírodě UK FTVS. V současné době pracuje s týmem protetipřírodě.
ků na vývoji konstrukce stehenní protézy pro sjezdové lyžování
Film Lyžování s jedlyžařů s exartikulací v koleni.
nostrannou nadko-
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Sečteno
Za sedm let naší činnosti jsme připravili a uskutečnili cca 100 týdenních kurzů
a velkých akcí, kterých se zúčastnilo na
800 zdravotně postižených. Doprovody, asistenty a traséry zajišťovalo okolo
1500 lidí. V plaveckém bazénu v Tyršově
domě doposud proběhlo 450 tréninků,
kterých se zúčastnilo vždy 10–15 zrakově
postižených.

CÍLE CENTRA SPORTOVNÍCH
AKTIVIT ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH STUDENTŮ UK:

Vytvářet podmínky pro zpřístupnění
vybraných sportovních aktivit zdravotně postiženým uchazečům o studium
na UK, studentům UK, také absolventům UK.
V rámci této činnosti usnadnit integraci zdravotně postiženým studentům mezi ostatní posluchače UK.
Kontakty navázané při akcích centra
využít pro zapojení ostatních studentů
do programu osobní asistence pro ZP
studenty na UK.
Doplňovat, udržovat a opravovat speciální pomůcky pro potřeby jednotlivých sportovních aktivit zdravotně
postižených.
Zajistit maximální informovanost
o centru sportovních aktivit a jeho
činnosti.
Zajistit odborné vedení jednotlivých
sportovních aktivit ZP.
V rámci praktické činnosti provádět
poradenskou činnost pro ZP.

REALIZAČNÍ TÝM

Za sedm let naší činnosti s námi spolupracovalo mnoho studentů UK, ale pomáhali hlavně
moji kolegové a absolventi FTVS:
PaedDr. Jan Hruša, CSc. Katedra sportů v přírodě FTVS UK,
Mgr. Zdeněk Doležal, Katedra tělesné výchovy PřF UK,
PaedDr. Karel Kovařovic, Katedra plaveckých sportů FTVS UK,
Mgr. Světlana Hrušová, CEPOA ZP,
Mgr.Viktor Zapletal, trenér reprezentace ČR − cyklistiky handicapovaných,
Mgr. Rostislav Čichoň, Ph.D., Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky, FTVS UK,
Mgr. Rudolf Půlpán, FTVS UK a FOPTO,
PaedDr. Jiří Šafránek, Katedra sportů v přírodě FTVS UK,
doc. PhDr. Jan Neuman, CSc., Katedra sportů v přírodě FTVS UK.
Jakub Kamberský:
„Nic není problém, vše je výzvou.“
Kterých akcí pořádaných Centrem sportovních aktivit zdravotně postižených studentů
UK jste se zúčastnil?
Pětkrát jsem se zúčastnil lyžařského kurzu
a svého času jsem navštěvoval i plavání.
Ocenil byste třeba i jiné sporty, které v nabídce centra nejsou?
Domnívám se, že centrum nabízí dostatek
sportovních aktivit.
Co na způsobu, kterým jsou akce organizovány, oceňujete, a co byste naopak chtěl
změnit?
Oceňuji naprostou zodpovědnost, se
kterou doktor Hruša a jeho tým přistupují k lyžařským kurzům. Je určitě
chvályhodné, že se kurzu účastní teoreticky proškolení studenti a že mají v praxi
možnost pracovat s handicapovanými kolegy. Podstatné je také ocenit schopnost
organizátorů vytvořit na kurzech pohodu.

Nejde tedy jenom o sport, ale jsou zde
zastoupeny i sociální aspekty. Po tom, co
jsem měl s sebou na kurzu vodicího psa,
se ukázalo, že v podstatě nic není problém.
Naopak, vše je výzvou.
V čem je centrum sportovních aktivit pro studenty přínosné? Co jste se díky němu naučil
vy, v čem jste se zdokonalil?
Centrum je jistě přínosné svým nasazením
a ochotou, s jakou se věnuje studentům. Já
například jsem se zdokonalil v běžkování,
rok od roku vnímám určitý posun. Také
jsem měl možnost poznat zajímavé, vnímavé lidi, což je zase důležité pro sociální
vývoj handicapovaného.

Autor: redakce

Nevidomý student FF UK Jakub Kamberský na letošním
kurzu běžeckého lyžování pořádaného Centrem
sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK.
FOTO: Jan Hruša

CENTRUM SPORTOVNÍCH
AKTIVIT ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH STUDENTŮ UK
JAKUB KAMBERSKÝ O SOBĚ
Adresa: Podolské nábřeží 4,
140 00 Praha 4, Podolí (loděnice Regata)
Kontaktní osoba: PaedDr. Jan Hruša, CSc.
Tel.: 777 299 988, 220 172 034
E-mail: hrusa@ftvs.cuni.cz,
j.hrusa@centrum.cz
Web: http://www.cuni.cz/UK-1657.html

Jsem nevidomý student kulturologie na Katedře teorie kultury
FF UK. Studuji poslední ročník a sportu se věnuji takříkajíc
rekreačně. O to více oceňuji, že kurzy jsou zaměřené zejména
na techniku lyžování a prožitek, nikoli na výkon. Myslím, že
i člověku sportovně nezaloženému mají co dát.
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REKTORSKÝ
SPORTOVNÍ DEN
Letošní svátek univerzitního sportu potěšil hlavně účastníky venkovních aktivit.
Studentům i zaměstnancům naší univerzity, kteří ve středu 18. května vyrazili za
pohybem, celý den svítilo sluníčko. Nabídka zahrnovala 22 sportů, které se rozprostřely po osmi pražských sportovištích.
V podolské loděnici Regata byl připraven
program pro zdravotně postižené. Mezi
novinky letošního rektorského sportovního dne patřily Nordic walking, slack
line (chůze po provaze), squash a jízda na
kolečkových bruslích podél Vltavy. Radost
z pohybu a sílu do zkouškového období
tentokrát nabralo víc než 1 300 studentů a zaměstnanců UK. Pojďte se s námi
ohlédnout za letošním vydařeným svátkem vysokoškolského sportu.
FOTO: Vladimír Šigut
Autor: redakce

Florbal
Ve florbalovém turnaji se utkalo 15 smíšených družstev. Podmínkou
účasti byla minimálně jedna žena v týmu.
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Tenis
Tenisti a tenistky si museli donést vlastní míčky.

Stolní tenis
Na turnaji ve stolním tenise se pálka
netrhla, naplněn byl maximální počet
dvaceti hráčů.
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Aerobik
Aerobních a fitness aktivit se zúčastnilo 253 sportovkyň. Že by se mezi ně zatoulal i nějaký sportovec?
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Štafeta
V plaveckém štafetovém víceboji startovaly v každém týmu vždy dvě ženy a dva muži.

Závod zdatnosti
V bazénu sportovního centra UK v Hostivaři se utkali plavci a plavkyně v závodu zdatnosti
na 50 m (25 m s lovením puku pod vodu a zbylých 25 m s držením puku nad hladinou).
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Nordic walking
Letos se na rektorský sportovní den dostala Nordic walking –
je to chůze se speciálními hůlkami, kterou může provozovat
téměř každý.Tato disciplína pochází z Finska.

Basketbal
Basketbal se hrál podle modifikovaných pravidel
streetballu, každý tým musel mít na hřišti vždy
jednu ženu.
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Softball
V softballovém turnaji obsadil první místo tým PřF, druhé tým
Ekonomka a třetí tým MFF.

Posilovna
Studenti, studentky a zaměstnanci mohli posilovat a zdokonalovat si techniku pod
dohledem trenérů ve Sportovním centru v Hostivaři.

55

FOTOREPORTÁŽ

Aqua fitness
Fitness cviků ve vodě se mohli zúčastnit
pouze plavci.

Fan koutek
Ti, kteří přišli povzbudit své kamarády,
dostali před hostivařským sportovním centrem
červený balónek Univerzity Karlovy.
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Fotbal
Jeden z nejoblíbenějších sportů rektorského dne –
fotbal přilákal tolik zájemců, že pořadatelé museli
zvýšit limit družstev z 24 na 28.
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BĚH O POHÁR REKTORA
UNIVERZITY KARLOVY
Součástí maratonského víkendu byl letos
poprvé Běh o pohár rektora Univerzity
Karlovy.Tento týmový závod pro čtyřčlenná družstva na vzdálenost 42 kilometrů se
běžel v neděli 8. května a přihlásilo se do
něj 41 týmů z Česka i zahraničí. Zúčastnit
se mohli všichni studenti a studentky vysokých škol od 18 do 26 let.
Vyhlášení výsledků závodu proběhlo
23. května v hotelu Hilton. Tady úspěšní
běžci převzali ceny z rukou rektora Václava Hampla. V závodě zvítězila štafeta
studentů z Maďarska, druhé místo obsadil
tým ČVUT a na třetím místě skončila štafeta Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.
FOTO: Archiv UK
Autor: redakce

Atmosféra před startem.

Trasa maratonu vedla kolem Karolina.
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Člen štafety Fakulty sociálních věd UK v cíli.

Kapitán družstva Právnické fakulty UK dává interview.

Stupně vítězů na slavnostním vyhlášení v hotelu Hilton.
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Milí čtenáři,
desatero našich kvízových otázek se tentokrát soustředí na slavné vědce a vědkyně,
myslitele a myslitelky z řad absolventů Univerzity Karlovy i ze zahraničí, a především
na způsob, jakým trávili svůj volný čas. Někteří se v něm oddávali podivným zálibám.Tak
třeba filozofka Anne Conwayová ve volném čase hledala lék na migrénu. Jiní své práci
obětovali všechno, a tak ani žádný volný čas neměli. Dalším se ve volném čase povedl
zajímavý objev... Víc tipů, jak trávit volný čas, najdete v kvízu.

lel víru v reformaci církve. Ve volném čase
nejen vykládal osud z hvězd, ale věnoval se
i jedné praktičtější činnosti.Víte které?
a) roubování stromů
b) zdokonalování tkalcovských stavů
c) knihtisku
d) sklářství

Jméno matematičky, filozofky a astronomky z malby
prerafaelity Charlese Williama Mitchella z roku 1885.
FOTO: Archiv UK

1. Tato učenkyně z Alexandrie je považována za první uznávanou matematičku,
zabývala se však i filozofií a astronomií.
Někteří historikové její brutální smrt
v roce 415, kdy ji rozzuření křesťané doslova roztrhali na kusy a spálili, považují
za milník konce klasické antiky. Koptský
biskup Jan z Nikia o ní v 7. století napsal:
„Všechen svůj čas věnovala magii, astrolábům a hudebním nástrojům, obalamutila
mnoho lidí svými satanskými lstmi…“ Jak
se jmenovala tato žena, která mimo jiné
vynalezla hustoměr?
a) Arete
b) Aristoclea
c) Hypatia
d) Themistoclea
2. Český astronom, matematik, lékař a teolog Křišťan z Prachatic za svůj život napsal nejméně 56 prací a stihl toho opravdu
mnoho. Vystudoval Univerzitu Karlovu,
později se stal děkanem filozofické fakulty
a čtyřikrát rektorem. V roce 1415 jel navštívit Jana Husa do Kostnice, s nímž sdí-
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3. Anglická filozofka vikomtesa Anne Conwayová v mládí studovala latinu, řečtinu
a hebrejštinu. Přes bratra se seznámila s filozofem Henrym Morem, s kterým si po
celý život dopisovala. Zajímala se o kabalu
a v roce 1677 konvertovala ke kvakerské
víře. Od dvanácti let ji provázely těžké migrény, většinu svého času proto obětovala
léčbě. Žádný doktor jí však nebyl schopen
pomoci, a to vyzkoušela např. i otevření
krčních žil. Kvůli neustálým bolestem stihla
dokončit pouze jedno dílo, i tak ale ovlivnila
jednoho velkého myslitele.Víte kterého?
a) Johanna Gottlieba Fichta
b) Thomase Hobbese
c) Gottfrieda Leibnize
d) Emanuela Swedenborga
4. Slavný anglický fyzik a matematik svou
teorií gravitace potvrdil heliocentrické paradigma a významně posunul vědu. Často
bývá označován za jednu z nejdůležitějších
postav historie. V soukromí pak tajně odmítal křesťanské pojetí svaté trojice, věnoval se hermeneutice, okultismu a alchymii.
Snažil se objevit kámen mudrců, elixír života a další bájné látky. Kdo to byl?
a) Thomas Harriot
b) Isaac Newton
c) William Oughtred
d) Christopher Wren

5. První absolventka české lékařské fakulty
Karlo-Ferdinandovy univerzity Anna Honzáková si svůj diplom musela vyvzdorovat.
Zkoušky složila na výbornou a 17. března 1902 byla promována na lékařku. Ani
potom to ale neměla lehké. Po třech letech
marného hledání zaměstnání si založila soukromou gynekologickou kliniku, na které
trávila všechen svůj volný čas. Jeden uznávaný profesor, přestože si Honzákové vážil, o ní
hovořil jako o „Honzákovi v sukních“ (Honzákové bratr totiž také studoval medicínu).
Uhodnete jméno českého lékaře a vysokoškolského profesora, který Honzákovou
častoval touto nelichotivou přezdívkou?
a) Josef Thomayer
b) Jan Bedrna
c) Jan Janský
d) Jan Evangelista Purkyně
6. Bedřich Hrozný, český lingvista a orientalista, rozluštil během první světové války
chetitštinu. V roce 1939 byl zvolen rektorem Univerzity Karlovy. Když na začátku
20. století pracoval v univerzitní knihovně, studoval ve volném čase historické
prameny z oblasti Mezopotámie. Na toto
téma v roce 1913 uveřejnil i vědeckou
práci. Víte, o čem byla a jak se jmenovala?
a) Historie města Ninive
b) Asyrské zahradnictví
c) Dopady Chammurapiho zákoníku
d) Obilí ve staré Babylonii
7. Rodačka z Prahy Gerty Coriová musela po absolvování Karlo-Ferdinandovy
univerzity kvůli svému židovskému původu odjet i s manželem do USA. Zde se
společně věnovali výzkumu a v roce 1947
získali Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za objev funkce hormonů předního
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a) dalekohledy
b) modely lodí
c) knihy
d) módní časopisy
8. Proslavil se jako objevitel planety Uran,
ale začínal jako profesionální muzikant
a skladatel. Německý emigrant přijel do
Anglie v devatenácti letech. Jeho dráhu
hudebníka přerušila vášeň pro dalekohledy a pozorování hvězd, které se věnoval
společně se svou mladší sestrou. Mimo
jiné dokázal pomocí mikroskopu, že korál
je živočich a ne rostlina, jak se ještě v 18.
století myslelo. Jak se jmenoval?
a) Placidus Fixlmillner
b) Raphael Levi Hannover
c) William Herschel
d) Nathanael Matthaeus von Wolf
9. Slavná chemička a laureátka dvou Nobelových cen Marie Curie-Sklodowska
v mládí nezkoumala radioaktivní záření, ale
podílela se na odboji proti ruské nadvlá-

dě. Vyrůstala ve Varšavě a oficiálně se ani
nemohla učit polštinu. Odvážnější učitelé
však tyto zákazy porušovali a mladá Marie
se v patriotistickém hnutí také angažovala. Víte, co dělala, když zrovna nebyla ve
škole?
a) přepisovala letáky v polštině
b) četla polské romantiky
c) psala oslavné básně v polštině
d) předčítala dělnicím v polštině
10. Český lingvista a jazykovědec Vilém
Mathesius byl jedním ze zakladatelů celosvětově uznávaného Pražského lingvistického kroužku.Toto uskupení jazykovědců
důvěrně nazýval Kroužeček. Svou lásku
k lingvistice dokazoval i soustavnou vědeckou a učitelskou činností, na kterou
i přes svá velká zdravotní omezení (oční
chorobu a později tuberkulózu páteře) nikdy nerezignoval. V roce 1912 se
stal prvním profesorem jednoho oboru
na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Víte
jakého?
a) bohemistiky
b) anglistiky
c) germanistiky
d) amerikanistiky

MUDr. Anna Honzáková, první promovaná lékařka
Univerzity Karlovy (více o ní najdete v otázce č. 5).
FOTO: Archiv UK

Řešení:
1c), 2a), 3c), 4b), 5a), 6d), 7c), 8c), 9d), 10b)

laloku hypofýzy při metabolismu cukrů.
Gerty trávila nejvíce času v laboratoři,
kam si po telefonu objednávala i předmět
svého hobby. Co to bylo?

Autor: redakce

Zápis o volbě Křišťana z Prachatic děkanem filozofické fakulty dne 13. října 1403, psaný v 1. osobě v tzv. Liber decanorum pražské filozofické fakulty.
Originál byl odvezen z Archivu UK v roce 1945 a je dnes nezvěstný, reprodukce pochází z fotoedice vydané roku 1983. FOTO: Archiv UK
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Kupte nám kafe
První problém, který se naskytl, byly zásuvky. Vy to asi víte, ale člověk jako já,
který moc necestuje, nepředpokládá, že
by mohly být v jiné zemi jiné zásuvky. Byla
neděle odpoledne. To toho u nás v České
republice asi moc neseženete, zvláště věci
jako redukce k zástrčkám, v Anglii je to
ale jinak. Dva naši spolubydlící, se kterými
jsme se brzy seznámily, byli tak hodní, že
nás vzali do města a pomohli nám redukci
na anglickou zástrčku sehnat.
Na koleji nás bylo celkem dvanáct. Nikdo
kromě nás dvou nebyl na Erasmu. Osm
studentů pocházelo z Anglie, dál tam byl
jeden Nor a jedna Rumunka.
Praxe nám začínala až 20. září, a tak jsme
měly týden na to, abychom zařídily všechno
potřebné. Téměř každý den jsme chodily
na fakultu. Pamatuji si, jak jsme se jeden
den sešly s Andreou a ona nás zavedla na
přednášku o tom, jak si chránit v práci své
zádové svalstvo. Vstoupily jsme dovnitř
a Andrea na celou posluchárnu, kde sedělo
asi sto lidí, zavolala: „To jsou dvě studentky z Čech, starejte se o ně, a když budou
chtít, kupte jim kafe.“ Od té chvíle nás
znali všichni a my neznaly téměř nikoho.
Během celého pobytu se nám stávalo, že
nás v nemocnici potkávali studenti, kteří nás
s velkým zájmem zdravili. My je ale viděly
poprvé. V prvním týdnu jsme také dostaly
rozpis praxe na všech dvanáct týdnů, seznámily jsme se s vedoucí naší praxe a poprvé
viděly nemocnici.

Studentská párty na koleji. FOTO: Archiv autorky

Praxe v nemocnici
V nemocnici nosí studenti jednotnou uniformu – tmavě modré kalhoty, bílou halenu se
žlutým proužkem. K tomu jsou předepsané
černé zavřené boty. U nás je zvykem nosit
bílé páskové sandály, a ty jsme měly také na
sobě. A tak se pohled každého zdravotníka, který nás potkal, na delší dobu zastavil
u těchto našich bot. Občas k tomu dodali
i něco ve smyslu: „To je ale divné, že je u vás
zvykem nosit takový typ bot. Vždyť je to
nebezpečné.“ U nás se holt víc dbá na to,
aby měl zdravotník trochu vzduchu pro své
nohy a samozřejmě pohodlí.

Nejdříve jsme navštívily interní oddělení.
Zde jsme pracovaly celkem dva týdny. Každé ráno v sedm hodin jsme se sešli v malé
místnosti a sestra, která měla noční službu,
nám všem předala hlášení. Na každou ranní
směnu nás bylo přibližně patnáct včetně
studentů. Na starost nás dostal zdravotnický
asistent, který s námi pracoval po celou
směnu trvající do půl čtvrté. Už první den
naší praxe jsme si všimly, že to tady bude
probíhat jinak než u nás. U nás se spěchá,
aby bylo všechno co nejdřív hotové. Pacienti
se vzbudí brzy ráno, aby se všichni umyli.
V Anglii co se stihne do snídaně, to se stihne.
Ostatní se umyjí po snídani.
Další věcí, která je u nás velmi odlišná, je úcta
a přístup k člověku. U nás, když máte nějakou společensky podřadnou práci, většinou
s vámi nemluví nikdo, kdo je výše postavený.
V Anglii je to jinak. Alespoň co jsem viděla. Šly jsme chodbou s vedoucí naší praxe.
Zrovna nás vedla na jiné oddělení a cestou
se zastavovala s pracovníky, které potkala.
A nebyly to jen sestry nebo studentky, ale
třeba i uklízečky, kuchyňkářky a kdo vás
napadne. Udělalo to na mě dojem: nezáleží
na tom, jaké má člověk povolání. Jednoduše,
každý máme svou práci, to ale neznamená,
že se s tebou nebudu bavit, protože jsi „jen“
uklízečka. Podobné je to i se vztahy mezi
zdravotníky. Nevidíte zde rozdíl mezi nadřízeným a podřízeným. A odlišný je i vztah
k pacientům. Velmi mě zaujalo, že každému

Bydlení na koleji. FOTO: Archiv autorky
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pacientovi se říká křestním jménem. Představte si, že u nás na pokoji leží pan Karel
Novák a vy vejdete ráno do pokoje a řeknete:
„Dobré ráno, Karle,“ nebo dokonce „Ahoj,
Karle.“ U nás by to byl vrchol neslušnosti,
v Anglii je to ale naprosto normální. Je fakt, že
pozdrav hello nebo hi nepoužijete ve stejné
situaci. Slovo hello je pro lidi, které neznáte
a máte k nim úctu, ale hi použijete v kontaktu
se svými přáteli. V tomto ohledu je čeština
trochu jiná a já nejsem schopná to přesně
přeložit. I tak to pro mě byl velký šok.
Exkurze po odděleních
Další oddělení, kterými jsme prošly, byla: endoskopické, chirurgické, medical photography
(s tímto oddělením jsem se u nás nikde nesetkala; je zde tým fotografů, kteří mají základní
zdravotnické vzdělání, a v popisu jejich práce
je fotit všechno možné od ran přes šikmé
nosy po rodiny s novorozencem). Byly jsme
na operačních sálech, na dětském, na pohotovosti a na závěr na porodnickém oddělení.
Na každém oddělení (vyjma chirurgického
a medical photography, kde jsme byly 14 dní)
jsme všude strávily jeden týden. Velký zážitek
pro mě byl držet novorozeně v náručí. Možná
to někdo z vás i zažil, že máte v rukou dítě,

V nemocnici jsme jako studentky nosily jednotnou uniformu – bílou halenu se žlutým proužkem a tmavě modré kalhoty.
FOTO: Archiv autorky

které se před několika minutami narodilo.To
je překrásný zážitek.
Všude se o nás moc dobře starali a byli velmi
trpěliví. Během celého pobytu jsme měly díky
univerzitním výletům možnost podívat se i do
několika měst: do Cardiffu, Oxfordu, Liverpoolu; a samy jsme zajely do Birminghamu.

Jeďte!
Nejen že jsme trochu poznaly, jak to chodí
v anglickém zdravotnictví, ale také jsme měly
tu možnost procvičit si anglický jazyk. Jsem
velmi vděčná, že jsem dostala možnost jet na
Erasmus. Každému, kdo by váhal z důvodu, že
by musel přerušit studium, doporučuji: Jeďte!
Je to skvělá příležitost procvičit si cizí řeč.
Taky si odpočinete od vyčerpávajícího studia
a věřte tomu, že až se vrátíte, zkoušky uděláte.
Možná budete muset zpracovat nějaké seminární práce nebo podstoupit pár přezkoušení,
ale co je to proti tomu, že se podíváte do jiné
země a získáte nové zkušenosti?

ELIŠKA MÍČKOVÁ
Autorka článku studuje druhým rokem
1. lékařskou fakultu, obor Všeobecná sestra.
V budoucnu by se chtěla věnovat práci
všeobecné sestry v nemocnici na interním
nebo chirurgickém oddělení.

Do Anglie jsem jela s kamarádkou Eliškou − tady stojíme před univerzitou. FOTO: Archiv autorky
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Christiania − nezávislá hippie „vesnice“ uprostřed Kodaně. FOTO: Archiv autorky

jící je v tomhle ohledu fakt, že někteří naší
zemi stále říkají Československo. Když to
ale vezmeme opačně – kolik toho vlastně
víte o Dánsku vy?
Další povrchní vědomost, která o Dánech
koluje, se týká jejich skvělé znalosti angličtiny
(typické pro všechny skandinávské země).
Dánové samozřejmě tenhle „mainstreamový“ jazyk ovládají vesměs velmi dobře,
i když nemůžete očekávat, že prodavačka
v supermarketu s vámi bude konverzovat
oxfordskou angličtinou. Abychom ale byli
spravedliví, žít v Dánsku jen se základními
znalostmi úředního jazyka je daleko jednodušší než v drtivé většině ostatních zemí.
A pokud jste v rozhovoru s Dánem sami
jen vy dva, zjistíte, že máte inteligentního
a zábavného společníka.

že škola byla přístupná i o víkendu, což se
hodilo hlavně kvůli připojení na internet,
který byl jinak pro některé nedostupný.

Studium
Mým dočasným útočištěm byla Danmarks
Biblioteksskole, Královská knihovnická škola.
Výuka nebyla časově příliš náročná. Ve škole
jsem trávila tři dopoledne v týdnu – dvě
věnovaná většímu učebnímu modulu a jedno
menšímu. Vesměs se jednalo o společnou
debatu na dané téma. Výuka se nesla v uvolněnějším duchu, než jak ji většinou známe od
nás, ovšem závěrečné zkoušky byly poměrně
náročné. Příjemným překvapením bylo i to,

Kodaňské kanály. FOTO: Archiv autorky

Malý turistický průvodce
Na jednu věc se musíte připravit předem –
jsou to dánské ceny. Pokud tu budete pře-

Kol je v Kodani stejně jako automobilů. FOTO: Archiv autorky
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spávat v hotelu a jíst v restauracích, i třídenní
pobyt nejspíš zasáhne vaši peněženku víc než
cena letenky. Kodaň nemá to trochu ujeté
kouzlo Prahy, kde v centru vždycky objevíte nějakou tu zastrčenou pitoreskní uličku,
nebo třeba Florencie, kde se jenom opřete o roh ulice a už jste objevili renesanční
památku. Je to celkem rušné město, jako
stvořené k poﬂakování se, a jeho výhodou je,
že všechny největší atrakce máte v dosahu
dvaceti minut jízdy na kole.
Ano, už zase narážíme na kola – je to totiž
jedna z mála věcí, za kterou tu jako turista
nebudete muset platit. Kodaňská radnice se
před pár lety rozhodla, že turistům usnadní
život (a samozřejmě taky uvolní městskou
hromadnou dopravu), a po celém městě na
strategická místa postavila stojany s městskými koly. K půjčení jsou za zálohu dvacet
dánských korun. Jednoduché a elegantní, že?
Je to detail, který ulehčí život, ale v průvodcích se o něm příliš nedočtete. Mojí zkušeností ovšem je, že těchto kol je nedostatek,
a pokud si nepřivstanete, můžete se s ním
rozloučit. Služba také nefunguje celoročně.
Jezdit metrem je samozřejmě pohodlnější,
ale cenově nesrovnatelné.
Teď když (snad) máme kolo, můžeme vyrazit na cestu. Pravděpodobně se vám v hezkém počasí nebude chtít do muzeí a galerií,
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hrad Frederiksberg nebo Hamletův hrad
Kronborg (odtud, z města Helsingør, se pak
snadno dostanete za dvacet minut trajektem
do Švédska). Cyklistům bych doporučila navštívit i rybářskou vesnici Dragør a Open
Air Museum v Konsgens Lyngby, kde mohou
vidět pravé Dánsko jen pár kilometrů za
multikulturní Kodaní.

Umělecký výtvor před Statens Museum for Kunst (Dánskou národní galerií). FOTO: Archiv autorky

přesto bych doporučovala přinejmenším
návštěvu Národního muzea. Vzít můžete
i děti (mají tu vlastní „muzeíčko“ a sbírku
historických hraček). Kodaň má muzeum
snad všeho – muzeum zbraní, dánského námořnictva, hudby, dánského odboje… Záleží
už jenom na tom, co vás zajímá. Národní
muzeum a jeho pobočky jsou přístupné
zdarma, do některých dalších se bez placení dostanete ve středu. Pokud jste spíš
umělecky zaměření, nemůžete vynechat Ny
Carlsberg Glyptotek, obří sbírku obrazů,
soch a zkrátka všeho možného (v neděli je
vstup zdarma). Na rozdíl od českých muzeí i galerií jsou to místa, která nemusíte
proběhnout, každou chvíli narazíte na židli,
křeslo a většinou i počítač.
Nejspíš si teď říkáte, proč jsem hned nezmínila největší kodaňskou atrakci – Malou
mořskou vílu. Upřímně řečeno, snad každý
soudný člověk z ní bude trochu zklamaný.
Je to úplně obyčejná malá socha, kterou
věčně obléhají davy Japonců. Nejspíš vás
ale neodradím ani konstatováním, že je zároveň docela z ruky, že? Stejně tak můžete
s klidným svědomím vynechat hippie osadu
Christianii, pokud si nepotrpíte na rádoby
jamajské suvenýry, štěňata, falafel a grafﬁti. Pravda ovšem je, že něco takového jste
opravdu ještě neviděli.
Uděláte lépe, když zůstanete v centru a odpočinete si od městského ruchu v Ørsted
Parken nebo botanické zahradě (také zdarma) a s novými silami pak vyrazíte nakupovat
na slavnou ulici Strøget, anebo jí jenom tak
proběhnete k další kodaňské dominantě
– přístavu Nyhavn. Ten bude nejspíš oble-

žený turisty popíjejícími pivo a vy se k nim
můžete buď připojit, nebo si zaplatit plavbu
po kodaňských kanálech. Za 60 dánských
korun vás loď proveze různými atrakcemi
(záleží na trase, kterou si zvolíte), mimo jiné
i k Malé mořské víle.
V centru Kodaně je samozřejmě věcí, které
stojí za pozornost, víc, například sídlo královny Amalienborg nebo růžový královský
zámeček Rosenborg s přilehlými zahradami.
Pokud ale máte víc než jeden den, udělali
byste chybu, kdybyste pominuli okolí dánské
metropole. Pokud nemáte kolo, nejlevnější
variantou je koupit si lístek (klippenkort)
na městskou hromadnou dopravu, platný
na deset jízd po všech zónách a vždy po
dobu 90 minut.Takto dostupný je královský

Se sklenicí carlsbergu v ruce
Dánsko je zkrátka země, kam se normálně
na dovolenou nejezdí. Coby „výměnný student“ máte ale šanci přičichnout ke Skandinávii a několik měsíců ji poznávat. A pokud
už vás nakonec Kodaň přece jen omrzí, na
dohled za mostem je švédské Malmö. Užijte
si Dánsko třeba se sklenicí carlsbergu v ruce.
Na zdraví – Skål!

ALENA SVOBODOVÁ
Autorka studuje třetím rokem Informační
studia a knihovnictví na Filozoﬁcké fakultě
UK.V budoucnu by se ráda věnovala
informačnímu managementu.

Typický kodaňský park. FOTO: Archiv autorky
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VYJET ZA POZNÁNÍM SE VYPLATÍ.

PROČ NE DO FINSKA!

Univerzita v Jyväskylä je zasazena do krásné přírody. FOTO: Archiv autora

Jan Charvát
Do Finska jsem odjel na začátku září roku 2008 jako student Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v rámci
programu Erasmus. Místo mého jednosemestrálního pobytu Jyväskylä (zkuste vyslovit!) se nachází ve středním
Finsku asi 150 km od Tampere a 250 km od hlavního města Helsinek.Tampere možná znáte díky hokejovému
týmu a o Helsinkách už jste pravděpodobně také slyšeli.
Pokud se budete chtít do Jyväskylä vypravit,
počítejte s tím, že jejím největším lákadlem
je příroda, ale na své si přijdou i milovníci
sportu nebo architektury. Finsko se umisťuje v žebříčcích popularity v rámci Erasmu
na předních místech, ale moje motivace
byla jiná. Chtěl jsem jednoduše okusit sever
a poznat úplně jinou zeměpisnou oblast
Evropy.
Studium v cizím městě
Jyväskylä má osmdesát tisíc obyvatel,
z nichž asi polovinu tvoří studenti. Mým
hlavním předmětem tu byla komunikační
studia a studium public relations, protože klasickou žurnalistiku, kterou studuji
v Praze, škola v jiném jazyce než ve ﬁnštině
nenabízí. Studium se dalo zvládat s přehle-
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dem, a jak už to v severských zemích bývá,
komunikace mezi studenty a profesory byla
špičková. Samo studium bylo vyvážené, ani
příliš obtížné, ani lehké. Probíhalo v téměř
ideálních podmínkách s nezvyklou úrovní
vlastní domácí přípravy. Výbornou zkušenost jsem měl s výukou angličtiny, která
byla celá postavena na práci v malých skupinách. Získal jsem zkušenosti s přípravou
prezentací v angličtině, což jistě uplatním
i v českém pracovním prostředí, ale naučil
jsem se v cizím jazyce i debatovat, což je
v českých podmínkách jev zřídka vídaný.
Finsko je ostatně svým vyvinutým školstvím
pověstné a univerzita v Jyväskylä dostála
této pověsti na sto procent. Zaujmou vás
i pouhé detaily. Například to, že kurz ﬁnštiny
pro začátečníky je organizován v různých

budovách po celém areálu univerzity, takže
poznáte opravdu všechna její zákoutí, což
může být pro nově příchozího užitečné.
Vynechám obvyklé poznámky o tom, jakou
úroveň měly koleje nebo jak je studium
strukturováno, to si každý zájemce může
najít na internetových stránkách univerzity
pod záložkou zahraniční spolupráce. Dodám jenom, že všechny zapsané předměty
mi moje fakulta uznala, s tím jsem žádný
problém neměl.
Alenka v říši divů
Ve Finsku narazíte samozřejmě na saunu (je
doslova všude – na studentských kolejích,
u jezer, na víkendových chatách…), na soby
(to až pojedete do Laponska) a na nekonečná jezera. Finové jsou zpočátku uzavře-
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ní a tiší, ale když je lépe poznáte, zábrany
mizí. Důvodem překvapivě není alkohol, ale
ﬁnská vstřícnost ke každému bez rozdílu,
protože zde se rozdíly skutečně smazávají.
Finové jsou vesměs příjemní, ochotní a extrémně poctiví; ani je nenapadne, že by někdo mohl švindlovat, což platí jak při studiu,
tak v rámci běžného setkávání. Při využívání
služeb jakéhokoli druhu (dopravy, univerzity,
ubytování či služby mobilních operátorů)
si našinec připadá jako Alenka v říši divů.
Kvalitě ale odpovídají i ceny, které jsou zde
často mnohonásobně vyšší než u nás. Proto
rozhodně doporučuji si ke stipendiu ušetřit ještě další peníze. Příležitostí k výdělku
podle informací mých spolužáků v Jyväskylä
není mnoho, proto bych na to nespoléhal
a našetřil si raději už v Česku.
Finské problémy
Finsko – země tisíce jezer. To je asi jedna
z prvních věcí, co se člověku automaticky
vybaví při vyslovení jejího jména. Finsko,
co jsem poznal já, je sice malá, ale sebevědomá evropská země. Asi každý se při
zmínce o Finsku otřese – tam musí být ale
zima.Věřte mi, není. Je tu zhruba stejně jako
v České republice.
Větší problém byla délka dne a noci a moji
čeští a středoevropští přátelé si na to stěžovali snad nejvíc. Den v prosinci trval od
půl desáté ráno do tří hodin odpoledne.
Nebyl to ani den v našem slova smyslu, spíš
se dá mluvit o příšeří než světle. Několik
dní po návratu do Česka mě dokonce bolely oči a to už je co říct.
Největší problémy dnešního Finska jsou
dva – alkoholismus a nezaměstnanost. To
první není na první pohled vidět, koupit tu
alkohol dá dost velkou práci. To se netýká
slabšího alkoholu, jakým je pivo, ale zpravidla silnějších lihovin a vína. Speciální obchody jsou otevřeny v úředně stanovených
hodinách během týdne. Sehnat alkohol tedy
není nemožné, ale je to rozhodně těžší než
u nás, kde je dostupný ve večerkách nebo
obchodech otevřených 24 hodin. Ve Finsku
nic takového neuvidíte. S alkoholismem je
spojen také jeden z nejčastějších stereotypů, které se pojí s touto severskou zemí,
tedy představa všudypřítomných opilců
hlavně v období, kdy tu není příliš světla.
Moje zkušenost je opačná, na některých

internetových blozích jsem sice četl o přiopilých Finech na ulicích, ale sám jsem se
s ničím takovým nesetkal. Naopak mě zaujal
nebývalý sportovní duch místních obyvatel,
jejich obrovská disciplinovanost a národní
sebevědomí, tedy atributy, které bychom
jim my jako Středoevropané nepřipisovali.
Problém nezaměstnanosti − tedy z pohledu
mých ﬁnských spolužáků druhý problém,
kterému jejich země čelí − asi dnes trápí
každou zemi, zvlášť v době ekonomické
krize. Sociální systém severských ekonomik
je k nezaměstnaným velmi štědrý, takže
s něčím podobným se počítat musí. Finové
si tuto situaci ale zjevně uvědomují a jsou
ochotni se o ní bavit a hlavně ji řešit, což je
první krok k úspěchu. Mají také z čeho těžit
− ﬁnská Nokia jako světoznámý výrobce
mobilů si vydobyla na trhu záviděníhodné
postavení.
Na cestách
Multi-kulti prostředí je už dnes i v Praze
samozřejmostí, takže nemusím psát, že v Jyväskylä byli lidé skutečně ze všech koutů
světa. Z Evropy převažovali studenti z Německa, kterých tady bylo opravdu hodně,

dále Belgičané, Španělé (ty poznáte, protože
jejich angličtina není úplně nejlepší) a Francouzi. Jeden můj český kamarád si dělal
legraci, že „černoši se tady všichni jmenují
Tabu, studují hudbu a chodí pořád v bundách − i na přednášce“. Nadsázka to nebyla,
mohu to potvrdit, stejně jako to, že z barů
odcházeli většinou mezi posledními.
Mezinárodní aktivity měla univerzita v Jyväskylä připraveny výborně. Nejen že jsme
mohli využít setkání mezinárodních studentů – jak oﬁciálních, tak neoﬁciálních –,
ale za mírný poplatek se dalo jet do Ruska,
pobaltských zemí nebo Švédska. Praxe je
taková, že jde vlastně o zájezdy, které pro
studenty pořádá najatá cestovní kancelář.
Problémem je to, že za každou aktivitu,
třeba noční prohlídku měst autobusem,
se musí platit zvlášť, cena tak může docela
vylétnout. Ale i tak se to vyplatí. Absolvoval
jsem téměř týdenní „zájezd“ do Petrohradu
a Moskvy a musím vřele doporučit. Za nemalou cenu vám agentury vyřídí turistické
vízum, které platí pouze týden, ale to akorát
stačí pro to, abyste si obě města dobře
prohlédli. Jedná se o trochu divočejší akce,
jak z hlediska organizace, tak i atmosféry, ale

Na cestě do Tallinnu s českými a polskými kamarády. FOTO: Archiv autora
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Výlet s mezinárodní účastí do ruského Petrohradu.
FOTO: Archiv autora

Jedna ze starších budov univerzitního kampusu. FOTO: Archiv autora

určitě to stojí za to. Podívat se můžete na
moře či do Laponska, konkrétně do parku
Saariselkä a samozřejmě na čáru označující
polární kruh. Byl to výlet na vlastní pěst,
ale zážitků při spaní v laponských tupách –
místních otevřených chatkách – jsme i tak
měli spousty. Polární záře byla sice za mraky,
ale vůbec jsme výletu nelitovali, i když teploty v listopadu často klesaly k mínus deseti.
Naši čeští přátelé podnikli túru v prosinci a z jejich zpráv vím, že teploty okolo
−25 stupňů přes den nebyly žádnou
výjimkou.Také se zde poměrně brzo stmívá
a je dobré mít vybavení typu GPS, protože
mobilní signál zde nefunguje.
Laponsko samozřejmě učaruje každému,
my jsme ale s dalšími Středoevropany na
samém konci našeho pobytu taky podnikli
návštěvu Tallinnu a Stockholmu. I sem je

možné vyjet s místní studentskou organizací. Můžete si samozřejmě vybrat, jestli
využijete jejich služeb, nebo jestli pojedete
na vlastní pěst. Na severu je poměrně bezpečno, k dispozici je hodně vlaků, autobusů
a trajektů, takže se do okolních zemí dá
vyjíždět po vlastní ose. Naopak do Ruska
bych doporučoval vyjíždět prostřednictvím
cestovní kanceláře – tedy způsobem, který
jsme zvolili my – protože vám to řadu věcí
na místě usnadní a shánění víz či ubytování
také není moc zábavné.
Najít sám sebe v cizí zemi
Nezbývá než dodat – pokud chcete studovat na severu Evropy, Finsko určitě doporučuji. Hlavně v létě se můžete procházet
mezi jezery (nebo se v nich za teplých dnů
dokonce koupat) a kochat se krásou zdejší

přírody. Ale i zima nabízí svoje – zasněžené
Laponsko, zamrzlá jezera a všudypřítomné
sauny.
Na závěr bych chtěl apelovat na ty, kteří
mají za to, že zahraniční studium je něco
zbytečného, luxus či něco, co se jim do budoucna nemůže vyplatit. I já jsem byl jedním
z nich. Není to pravda, ﬁnanční i časová investice se vyplatí. Pobyt v zahraničí není jen
studium a setkávání se s jinými lidmi, získáte
jiný náhled na svět a v neposlední řadě si
vyzkoušíte, nakolik jste součástí svojí vlastní
kultury a jak ji umíte navenek prezentovat.
I to se od vás, byť nepřímo, očekává. Z Jyväskylä jsem si po jednom semestru odvezl
nejen přímou zkušenost se severskou zemí,
ale také pocit, že pokud věci tak výborně
fungují tam, proč by nemohly i u nás.

JAN CHARVÁT
Autor studuje třetím rokem žurnalistiku
na Fakultě sociálních věd UK. V budoucnu
by se chtěl uplatnit jako novinář
v audiovizuálních médiích.
O své studijní cestě si vedl blog na adrese
jenduvblog.blogspot.com.
Fotograﬁe naleznete na
picasaweb.google.com/jenda.charvat.
V přírodě nedaleko Jyväskylä. FOTO: Archiv autora
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MAJÁLESOVÝ
DOUBLE PRO UK
Petr Šilhavý
V pátek 6. května 2011 se ve Stromovce konal pražský Majáles. Letošní
festival obnovil tradici majálesových průvodů. Univerzita Karlova na něm
představila část svého spolkového života a nabídla návštěvníkům místo
pro zábavu i odpočinek.Vyhlášeni byli král Majálesu i Miss Majáles.

Oslavy studentstva započaly na náměstí
Republiky majálesovým průvodem. Na
místě se scházeli již nějakou dobu studenti v barvách svých škol a chvíli před
polednem vyrazil průvod přes Štefánikův
most do Stromovky. Za mostem se připojil i nazdobený alegorický vůz Univerzity
Karlovy stylizovaný do lodi lásky, kolem
něhož se shlukli naši studenti. Všichni samozřejmě v barvách školy – červené. Na
vůz vyšplhal a z něj hlásal lásku kandidát
na krále Majálesu za Univerzitu Karlovu,
Don Juan LXIX., nesměla však chybět ani
Miss UK Eliška Černá. Na voze se dokonce
nafukovaly a rozdávaly heliem plněné červené balónky. Velkolepý průvod se konal
poprvé od roku 1998. Dohlížela na něj
policie a krátce před vstupem do Stromovky opustily průvod alegorické vozy.
Studenti pak jako barevná monolitická
vlna razili dále parkem až na místo konání
Majálesu. Družiny všech králů proklamovaly své programy, mávaly transparenty
a všichni se bavili. Loď lásky Univerzity
Karlovy jako nejnápaditější ze všech zapojených alegorických vozů zaslouženě
získala ocenění Nejlepší alegorický vůz
přímo od pořadatelů Majálesu.
Odpočinek a zábava
Letošní festival byl rozdělen na zónu komerční a zónu studentskou. Ve studentské
části byly vymezeny zóny čtyřem školám,
aby se zde mohly realizovat a představit se.
V žádné zóně samozřejmě nesměl chybět
studentský bar. UK zóna byla koncipována
především jako chill-out. Návštěvníci mohli posedět v pohodlných sedacích pytlích,
které se těšily příznivému ohlasu a byly
stále obsazeny, mohli také soutěžit v řadě

zábavných disciplín nebo se dozvědět o aktivitách studentských spolků, jež působí na
UK. Jmenovitě tu byly k nalezení stánky
spolků Motolák, Charlie, Univerzitního
křesťanského hnutí, FFabuly, dvou politologických spolků – POLIS a SÚPOL, Debatního klub UK, UK media,VŠ Ligy a také
stánek samotné Studentské unie UK. Ve
stánku UK media mohli studenti ochutnat
pravé české míchačky a v případě zájmu
i zakoupit stejnojmennou publikaci. Nikoho
asi nepřekvapí, že zájem byl veliký a všichni
si festival užívali. Kromě toho mohli návštěvníci UK zóny také procvičit svá těla,
to díky fakultě tělesné výchovy a sportu,
která mezi stromy postavila provazovou
překážkovou dráhu. Naši univerzitní účast
(průvod, UK zóna, kandidátská kampaň)
zajistil tým Studentské unie UK.
Miss Majáles je z UK
Před samotnou volbou krále Majálesu
se v průběhu odpoledne na jednom ze
tří pódií představili kandidující králové
za Univerzitu Karlovu (náš Don Juan
LXIX.), Vysokou školu ekonomickou,
České vysoké učení technické a Českou
zemědělskou univerzitu, a to hned v několika disciplínách. V zóně UK se stalo
královskou disciplínou pití pravé české
míchačky Krvavá záda, kterou s přehledem
vyhrál domácí kandidát. Ostatní disciplíny
se skládaly z jízdy na rodeo býkovi v zóně
ČZU, disciplína s footbagem v zóně VŠE
a „hlavičkování“ míčů na herní konzoli ve
stanu ČVUT. Výsledky z těchto soutěží
se započítaly do celkového hodnocení.
Samotná volba krále (vybírání hlasovacích
lístků od návštěvníků festivalu) probíhala
několik hodin a lidé mohli odevzdat svůj

hlas družiníkům v barvách příslušných škol.
Mezitím proběhlo vyhlášení Miss Majáles.
Titul k radosti všech studentů univerzity
získala naše studentka Eliška Černá z fakulty sociálních věd. Obdržela korunku
a spoustu darů od sponzorů.Výsledek královské volby byl vyhlášen v podvečerních
hodinách na hlavním pódiu, před kterým
již málem nebylo k hnutí – místo vyhrazené festivalu v pražské Stromovce bylo
úspěšně zaplněno.
Výsledek dne pro UK úspěšného shrnul
Sandro Elčić, hlavní koordinátor Majálesu
za UK: „Pro UK dopadl majálesový den
a oslava studentstva nadmíru úspěšně, protože vyhrála dva ze tří udělovaných titulů.
Kromě Nejlepšího alegorického vozu se
může naše studentka Eliška Černá pyšnit
titulem Miss Majáles 2011. Co se týče volby krále, Don Juan skončil na zaslouženém
druhém místě, nicméně nechybělo moc,
abychom dovršili úspěchy UK hattrickem.
Ale příští rok nezaváháme!“

PETR ŠILHAVÝ
Autor studuje 1. ročník oboru
Marketingová komunikace a PR
na FSV UK. Je členem organizačního
týmu projektu Majáles.
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PRAŽSKÝ
MAJÁLES 2011
OHLÉDNUTÍ
ZA SVÁTKEM
STUDENTŮ

FOTO: Vladimír Šigut
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K4 – STUDENTSKÝ ZÁZRAK
V CELETNÉ
Tomáš Beránek
Sklepy v Celetné ulici po staletí skrývaly velká tajemství. Leccos je už odhaleno, ale jedna otázka zůstává. Kde se
vzal klub K4? Zjevení v Celetné ulici, kde byste jinak pivo za 23 korun těžko pořídili, natož si vybrali kávu, kterou
vám uvaří s láskou za symbolických 26 Kč.

Během festivalu FLUIDUM, kterým zahájila provoz
Galerie K4 u příležitosti oslavy prvních narozenin klubu,
vytvořila studentka architektury VŠUP Kateřina Pazourková intervenci nazvanou Čítárna.
FOTO: Katarína Chlustiková

Studentský klub K4 dělá čest svému jménu,
řídí se totiž heslem: Náš student – náš pán.
Přejete si kávu s griotkou? Žádný problém.
Máte raději kuskus prosypaný řádnou dávkou červené papriky? I v tom vám vyjdou
vstříc. A ty ceny! Není divu, že se do klubu
studenti naučili chodit a rádi se sem vracejí
dokonce i akademičtí pracovníci.
V čem tkví nové tajemství sklepa K4? Dle
provozovatelů klubu Jirky a Vaška se tu
snoubí angažovanost s chutí něco vytvořit s univerzitní podporou. Sešli se lidé,
kterým na studentech záleží více než na
okamžitém zisku.

umíchají drink, z čeho si vzpomenete, a za
slušnou cenu. No řekněte, nabídne vám tohle jiný podnik v Celetné ulici?
Vašek Janoščík, dramaturg klubu, ﬁlozof,
historik a velký aktivista prozrazuje, kam se
podařilo dotáhnout programovou nabídku
klubu. „Nyní se můžeme chlubit plnou vytížeností klubu. Není dne, kdy by se u nás
něco nedělo.“ Třemi slovy: „Kafe, pouta,
srazy!“ shrnuje Vašek. Mezi největší úspěchy
řadí otevření galerie a zajištění profesionálního audiovizuálního aparátu do koncertního sálu ve spolupráci s univerzitou. A hlavně pozornost, které se K4 v akademických
a uměleckých kruzích těší.

TOMÁŠ BERÁNEK

V červnu se K4 opět blýskne. Kromě tradičních představení (včetně zahraničních kapel)
bude klub součástí velkého festivalu Pražské
Quadriennale, konkrétně zde najde útočiště
audioinstalace s názvem Zvukové prahy.

STUDENTSKÝ KLUB K4

K4 se navíc proﬁluje jako klub pozorný, studenti sami přicházejí s návrhy na zlepšováky,
už se jich pár zavedlo do praxe. A to je také
část úspěchu klubu v Celetné − K4 je klub
od studentů pro studenty.

Autor článku studuje historii na FF
UK, byl šéfredaktorem časopisu FFakt
a studentského portálu StudentPoint.cz.
Je velkým příznivcem studentské kultury
a od září 2010 jedním z kmotrů klubu K4.

Celetná 20
Otevřeno: Po−Pá 10.00−00.00
So, Ne 16.00−00.00
Více informací a program najdete na
www.k4klub.org
www.facebook.com/k4klub

Důležitou součástí atmosféry je studentská
obsluha. Základním prvkem sortimentu je široký výběr kávy, bez kafe se moderní student
prostě neobejde. A tak baru vévodí Simonka, skvělý kávovar dovezený ze slunné Itálie,
který zákazníky ještě nikdy nezklamal. Pro
čajové labužníky nabízí K4 bohatý výběr čajů.
Je to blaho, vychutnat si šálek zeleného čaje,
pro unavené je tu povzbudivé maté. Nebo
raději energy drink? Na přání vám barmani
Bar v K4 − bez kafe se moderní student prostě neobejde. FOTO:Tomáš Beránek
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KAFE MÁME DOSTATEK!
Aneta Veselská
Václav Janoščík je jedním ze dvou duchovních otců klubu K4. Není dne, kdy byste ho v klubu nepotkali. Od
okamžiku otevření před téměř dvěma lety se posunul do doktorského studia historie, je aktivní na ﬁldě, právech
i na UMPRUM, stará se o běh galerie K4 a je vůdčím duchem muzikálního tělesa Instant Collective. Za tu dobu se
z Vaška stal ostřílený znalec kávy. Rozhovor s ním napoví mnohé o klubu K4 a o otevřenosti, jíž jsou tu známí.

Vašku, můžeš přiblížit neznalým, co je vlastně
K4?
Odpověď na takovou otázku se stále mění.
Samozřejmě to ovlivňují naše provozovatelské představy, ať už ty vyplněné, ty stále
toužené, nebo ty nesplnitelné.A to je právě
K4 – prostor pro studenty, jejich projekty,
aktivity a realizaci. Z hlediska samotného
názvu jsme měli zpočátku zcela pochopitelnou snahu ho něčím naplnit, a proto jsme
si vymýšleli všechna ta slova na K – klub,
kafe, kultura, kontakt… Tehdejší studentští
funkcionáři si mysleli, že je to nějaký odkaz
na Karla IV., což nás tehdy tak pobavilo, že
jsme si ten název nechali. Každopádně je
zajímavé sledovat, jak zcela chladné spojení
písmena a číslice ožívá a svévolně se naplňuje asociacemi a významy.
V čem je podle tvého názoru K4 výjimečný?
Napadá mě hrozná spousta věcí, ale na to
si nejspíš musí každý přijít sám. Pro mě
osobně je K4 malý zázrak. Když si člověk
zasadí věci do širších souvislostí, tak se
mu může vybavit například realita Celetné
ulice, jíž je klub naprosto vzdálený. Náš
prostor je ve výsledku nezávislý na fungujících strukturách, ať už ekonomických,
nebo kulturních. To, co nabízíme, vzniká
z neskutečně volné akumulace studentských a uměleckých aktivit.
Co je první věc, kterou uděláš, když přijdeš
do K4?
Když pominu urovnávání letáčků, techniky
nebo nábytku, vždy si nejdřív popovídám
s obsluhou. Mezilidské vztahy jsou klíčem k tomu všemu. A aby se všichni cítili
v klubu příjemně, je nutné, aby především
obyvatelé baru měli zcela oprávněný pocit,
že záleží v první řadě na nich.

Klub se dočkal také nového audiovizuálního
aparátu. Jsou kapely spokojené?
Kapely byly vždycky spokojené. V Praze je
už jen několik míst, kde se dá hrát, jak se
říká, zadarmo. My k tomu nabízíme kouzelné goticko-studentské prostředí a zázemí, které můžou jiné kluby závidět. Zvlášť
zahraniční kapely jsou opravdu nadšené.
Spousta z těch, co k nám zavítala na loňském turné, se k nám letos vrátila. Nutno
přiznat, že za aparaturu vděčíme univerzitě.
To, že nám prostor poskytla a že nás i nadále podporuje, je obrovská část toho divu.
A já věřím, že také my jí vycházíme vstříc.
Existuje v K4 předmět, ke kterému sis vypěstoval opravdu intimní vztah?
Je jich spoustu, ale takovým přirozeným
centrem je Simonka – náš kávovar. To ona
byla v klubu úplně první.
Byl jsi od otevření K4 už v jiné hospodě?
Ale jo. Spíš dostat se mimo Prahu je problém, když jsem každý den v klubu. Tento
akademický rok jsem byl mimo Prahu jen
párkrát.
Jaký byl zatím největší úlet v K4?
Každý koncert Instant Collective, ale vrchol
nás ještě čeká. I když právě jsme se vrátili
z koncertu a workshopu v Klatovech. A to
byl úplně jiný úlet, než na jaké jsme zvyklí.
K4 letos slaví druhé narozeniny. Co považuješ
za největší úspěch klubu?
To je moc těžká otázka. Za dva roky jsme
dosáhli spousty věcí. Z mého pohledu je
to především dramaturgická a produkční
úroveň. Každý měsíc máme přes třicet akcí
s účastí okolo patnácti zahraničních interpretů.V našich poměrech nemáme v Praze
konkurenci. Důležitější je samozřejmě ale

vnímat limity klubu. Z koncepčního hlediska
je to zejména nejednotnost publika při takovémto množství zcela různých projektů.
Nebo také dramaturgická kapacita – všechny akce totiž děláme prakticky bez rozpočtu. Ale spousta věcí se v tomto směru
mění. Příští rok bude PR rozděleno do více
úrovní a zejména na propagaci se bude podílet více lidí. Zároveň chceme shánět také
externí ﬁnanční zdroje. Konkrétně se nám
například v rámci fundraisingu galerie K4
podařilo získat nemalé ﬁnance na projekt
Intermediální most Reykjavík – Praha. Obecně produkujeme stále ﬁnančně a i jinak
náročnější výstavy včetně doprovodného
programu.
Galerie byla otevřena docela nedávno. Jaké jsou
ohlasy a co dalšího chystáte?
Vlastní galerie je jeden z dalších úspěchů.
Otevřeli jsme ji teprve v říjnu a už máme
za sebou nejen celou řadu výborných výstav s až překvapivě pozitivními ohlasy, ale
hlavně tvoříme produktivní kurátorský
tým s celou řadou aktivit i mimo prostor
samotné galerie. V červnu u nás probíhá velmi prestižní Pražské Quadriennale
scénograﬁe a divadelního prostoru.V jeho
rámci prezentujeme zejména výstavu Zvukové prahy, ale také další doprovodné zvukové performance. Do příštího roku chceme rozšířit spolupráci zejména s Berlínem.
Například intermediální festival FLUIDUM,
který vlastně galerii odstartoval, se bude
částečně konat právě v Berlíně. V hlavních
bodech máme už celý výstavní plán na příští
rok plný.
Zmínil jsi také spolupráci s islandskými umělci.
Můžeš nám přiblížit, v čem spočívá?
Jádrem projektu je cesta nás kurátorů
s vybranými umělci na Island, a naopak Is-
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landská akademie vyšle kurátory a umělce
k nám. Výsledkem tak budou dvě výstavy
a konference. Ty by měly být tematicky
soustředěné kolem problému kulturní výměny v umělecké produkci. My ale věříme,
že projekt a grant využijeme hlavně pro
navazování dalších kontaktů a spolupráce.
To znamená, že metaforický most vydrží
nejen od září do listopadu, kdy se projekt bude prakticky uskutečňovat, ale že
v rámci dalšího fundraisingu a networkingu
získáme trvalé partnery. Možná právě to je
náš přístup k problému kulturní výměny
a zároveň praktický rozměr dramaturgie
a koncepce K4.
Prozradíš, co chystáte v K4 na další léta?
Vize se odvíjí od limitů klubu, které vidím
hlavně v personálním a fundraisingovém
zázemí dramaturgie klubu. Příští rok nás
čeká řada změn, co se zapojení dalších lidí
a ﬁnancí do produkce týče. Momentálně
pracujeme za hranicí maximálního vytížení,
ale věřím, že výsledky jsou a budou vidět.
Každopádně pokud by se někdo chtěl podílet na propagaci i dramaturgii, stále hledáme
zejména dobrovolníky.
Nejsi někdy unavený?
Nikdy! Únava je jen jiné slovo pro nedostatek kafe, a toho máme v klubu zpravidla
dostatek.

ANETA VESELSKÁ
Autorka studuje ﬁlmová studia na FF UK
a Fakultu humanitních studií UK. Je aktivní
členkou Filmového klubu FHS a nově
vznikající platformy pro studentské ﬁlmové
kluby Cunema. V květnu se oﬁciálně stala
novým přírůstkem do rodiny K4.

Dramaturg klubu K4 Václav Janoščík obhajuje svou programovou koncepci na sněmu SU UK: Aktivity studentských
spolků a sdružení se mají v programu synergicky doplňovat s uměleckými projekty. FOTO: Archiv Václava Janoščíka
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Valné shromáždění spolku Carolinum si na svém zasedání 6. dubna zvolilo nové předsednictvo i dozorčí radu. FOTO: Vladimír Šigut

SPOLEK ABSOLVENTŮ
A PŘÁTEL UK – CAROLINUM
Ivan Wilhelm
Jarní období je pro Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy – Carolinum každoročně ve znamení výročí
založení univerzity. V těsném okolí 7. dubna pořádá Carolinum valné shromáždění, aby tím vyjádřil svůj hold
Univerzitě Karlově. Tak tomu bylo i letos.

Valné shromáždění spolku bylo svoláno
na 6. dubna tradičně do Malé auly Karolina. S ohledem na stanovy spolku byly na
programu zasedání připraveny volby jak
předsednictva, tak i dozorčí rady.
Rektor promluvil o současné situaci
ve VŠ vzdělávání
Zasedání Valného shromáždění zahájil
rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr.
Václav Hampl, DrSc., který je ex ofﬁcio
předsedou spolku. Ve svém vystoupení
přiblížil současnou situaci ve vysokoškolském vzdělávacím sektoru, zejména
s ohledem na doznívající celosvětovou
ﬁnanční krizi a ekonomickou recesi, kte-

ré se významně promítají do ﬁnancování
veřejných vysokých škol u nás, jak v oblasti podpory vzdělávacích, tak tvůrčích
činností. Univerzita Karlova má v systému
terciárního vzdělávání ČR pevné postavení
na předním místě, avšak řada okolností
komplikuje snahy o zlepšení její pozice
v mezinárodním srovnání. Je zřejmé, že
zmíněná ﬁnanční krize představovala celosvětový problém a přinesla hospodářskou
recesi do všech ekonomicky rozvinutých
zemí. Negativní dopady pociťuje univerzitní sektor zejména v těch případech,
kdy je hospodaření vysokých škol zcela
anebo téměř zcela závislé na prostředcích
ze státního rozpočtu. To je případ nejen

České republiky, ale i většiny ostatních
evropských zemí. Změnit tuto „kulturu“
je velmi obtížný úkol, který lze uskutečnit
pouze dlouhodobým soustředěným vývojem orientovaným na celou řadu jiných
zdrojů než pouze na státní rozpočet. Nehledě však na komplikace, které Univerzitě
Karlově způsobuje snižování státních dotací na vzdělávání, daří se doposud vedení
UK eliminovat dopady těchto opatření.
Síla UK v hodnocení výzkumných výkonů přináší nejen kompenzaci v celkovém
objemu prostředků získaných ze státního
rozpočtu, ale dokonce i jejich mírný růst.
Úspěšná orientace na konkurenci v mezinárodních soutěžích, především v ev-
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ropských výzkumných programech, pak
přináší nejen další ﬁnanční prostředky, ale
i mezinárodní renomé.
Zpráva o činnosti spolku
Zprávu o činnosti spolku Carolinum
přednesl jeho výkonný místopředseda. Ve zprávě uvedl přehled akcí, které
předsednictvo spolku připravilo v období
2010−2011. Jako mimořádnou událost
lze připomenout Koncert pro Bertramku,
který spolek uspořádal s Univerzitou
Karlovou ve Velké aule Karolina bez nároků na ﬁnanční krytí nákladů jak provozu Velké auly, tak i účinkujících Kvarteta
České ﬁlharmonie. Příjem z dobrovolného
vstupného byl věnován spolku Mozarteum
na pomoc při obnově interiéru pražské
Bertramky.
Další akce pořádané v uvedeném období
se soustředily na dobu konce akademického roku (Zahradní slavnost) a na období
Vánoc (Svatoštěpánské setkání).
S ohledem na současný stav aktivní členské základny spolku je jeho činnost limitována především na kulturně-osvětové
akce s ﬁnančně nenáročnými požadavky.
Do budoucna však bude potřeba hledat
i jinou náplň činnosti, zejména ﬁnančně

proﬁtující, protože v období posledního
roku došlo k další redukci příjmů z členských příspěvků. Celkové hospodaření
spolku se tak dostalo do deﬁcitu. To bylo
hlavním tématem především zprávy dozorčí rady. Podle jejího doporučení se
musí spolek orientovat na takové činnosti, které budou pro prezentaci spolku
a Univerzity Karlovy přínosné a v rámci
spolkových činností zvládnutelné. Současně by však měly být připravovány
tak, aby přinášely i jistý ﬁnanční proﬁt
v hospodaření spolku. Těmito otázkami
se bude zabývat předsednictvo spolku na
svých prvních zasedáních, aby připravilo
strategický výhled dalšího vývoje a návrh
konkrétních akcí v časovém harmonogramu programu činnosti.
Kulturní program Valného shromáždění
V průběhu počítání hlasů volební komisí
MUDr. Petr Tláskal, předseda Společnosti
pro výživu, přednesl o zdravé výživě. Přednáška, kterou doplnil o výsledky výzkumu,
vyvolala řadu dotazů z publika.
Předseda spolku prof. Hampl na Valném shromáždění předal děkovný dopis
JUDr. J. Patejdlovi a RNDr. T. Jirsákovi

za dlouholetou obětavou práci v předsednictvu a dozorčí radě spolku v souvislosti
s jejich žádostí o uvolnění z těchto funkcí.
Po skončení Valného shromáždění spolek
Carolinum uspořádal společně s vedením
Univerzity Karlovy slavnostní koncert
ve Velké aule Karolina. Na programu
Orchestru Univerzity Karlovy, který řídil
Haig Utidjian, zazněly Les ﬂeurs et les arbres, op. 68, č. 2 od Camilla Saint-Saens,
Ave Maria z opery Dialogy karmelitek od
Francise Poulence, Mikulecká dědina od
Oldřicha Halmy, fuga na téma národní
písně Sluníčko za hory zachází od Milana Igla (světová premiéra) a nakonec
skladby od Antonína Dvořáka Symfonie č. 5 in F dur, op. 76 (vybrané věty)
a Te Deum, op. 103.
Již tradičně se provedení náročného programu setkalo s bouřlivým potleskem
a kladnou odezvou „vyprodané“ auly.
Můžete se těšit na nové aktivity
V současné době připravuje předsednictvo společně s dozorčí radou celkovou
koncepci další činnosti s tím, že bychom
chtěli otevřít některé nové aktivity spolku. O nich budeme informovat v následujících číslech časopisu FORUM.

VOLBA PŘEDSEDNICTVA A DOZORČÍ RADY
Valné shromáždění spolku také zvolilo nové předsednictvo a dozorčí radu. Na prvním
zasedání těchto orgánů bylo zvoleno následující personální obsazení předsednictva do
oblastí působení spolku:
I.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. – výkonný místopředseda,
II. Ing. Bc. Ivan Noveský – ekonomické otázky a strategie orientace činnosti,
III. Ing. Josef Mráz – marketing a fundraising,
IV. JUDr. Jiří Bílek – péče o členy,
V. PhDr.Vlasta Beránková – sport a vzdělávání,
VI. JUDr. Markéta Čermínová – spolupráce se studenty,
VII. prof. PhDr. Marie Dohalská – kultura,
VIII. PaedDr.Vladimíra Rattayová − zájezdy.
Náhradníky byli zvoleni:
prof. MUDr. Radana Königová, CSc., Mgr. Zdeněk Hazdra a prof. RNDr. Michal Suk, DrSc.
Dozorčí rada zvolila svého předsedu Ing. Marka Procházku. Dalšími členkami dozorčí rady
byly Valným shromážděním zvoleny Ing. Ladislava Kudrnová a Dana Kandertová.
Předsednictvo se s dozorčí radou shodlo, že svá zasedání budou zpravidla pořádat společně.
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Na březnovém zasedání se podařilo zřídit petiční komisi senátu, která bude mít za úkol vyhodnocovat podněty a kritiku z řad členů akademické obce Univerzity Karlovy.
FOTO: Vladimír Šigut

ZASEDÁNÍ
AKADEMICKÉHO SENÁTU UK
Daniel Feranc
Vážení čtenáři časopisu FORUM,
opět se přiblížilo období letních prázdnin a každý se již určitě těší na zasloužený odpočinek. Zejména však ti, kteří
celý akademický rok pracovali a v uplynulých dnech úspěšně absolvovali studium. S uspokojením z dobře odvedené
práce se na konec akademického roku těší také ti, kteří sice ještě své studium neukončili, ale úspěšně splnili
všechny studijní povinnosti, a také ti, kteří studenty v úsilí o dosažení úspěšných studijních výsledků doprovázejí.
Zdálo by se, že dobrý vstup do letních prázdnin už mohou ohrozit pouze vrtochy počasí. To, co se v uplynulých
měsících událo v akademickém senátu univerzity, ale ukazuje, že daleko horší mračna mohou v blízkém období
zastínit budoucnost českého vysokého školství. Tato mračna můžeme bohudíky na rozdíl od rozmarů přírody
zastavit.
Po únorovém volebním zasedání, o kterém
jsem informoval v posledním čísle časopisu FORUM, se univerzitní senát sešel na
dvou zasedáních. Dřívější z nich se konalo
25. března 2011.
Březnové zasedání
Hlavní body programu byly tři: rozpočet
univerzity na rok 2011, dále rozpis dotací
a příspěvků na rok 2011 a projednání návrhu
změn univerzitních vnitřních předpisů.
Změnou Statutu UK byla do prostředí
Univerzity Karlovy zavedena možnost poskytovat vzdělání v mezinárodně uznávaných kurzech. V případě, že takové kurzy
na Univerzitě Karlově vzniknou, bude na
jejich odbornou kvalitu dohlížet vědecká
rada fakulty nebo vysokoškolského ústavu.
Další projednanou změnou bylo odstranění

pleonasmu z anglického názvu ﬁlozoﬁcké
fakulty v Organizačním řádu UK (Příloha
č. 2 Statutu UK). Název v angličtině již nebude znít Faculty of Philosophy & Arts, ale
pouze Faculty of Arts. Poslední změna univerzitního vnitřního předpisu se týkala způsobu přiznávání stipendií za vynikající studijní
výsledky. Protože doposud bylo možné tato
stipendia přiznávat pouze za úsek studia,
museli studenti z fakult, kde je úsekem studia
semestr, žádat o stipendia dvakrát za rok
a dvakrát za rok splnit podmínky, aby prospěchová stipendia získali. Nově mohou díky
změně Stipendijního řádu UK v Praze fakulty,
kde není úsekem studia ročník, ale semestr,
přiznávat stipendia za vynikající studijní výsledky jednou za akademický rok.
Dalším důležitým bodem programu březnového zasedání bylo svěření dvou nových

univerzitních budov v Opletalově ulici do
správy Filozoﬁcké fakulty UK. Rektor předložil návrh rektorského opatření, které mělo
ukončit úsilí vedení univerzity o zlepšení
prostorových podmínek ﬁlozoﬁcké fakulty.
Za tímto účelem podniklo vedení univerzity
od roku 2009 všechny možné kroky, aby do
vlastnictví Univerzity Karlovy získalo dva
objekty v Opletalově ulici. Nutnými předpoklady byl vážný zájem o využití uvedených
objektů a také souhlas ministerstva školství
s investičním záměrem odkoupení těchto
objektů. Poprvé se na plénum akademického
senátu otázka odkoupení budov v Opletalově ulici dostala na zasedání 28. května 2010
v záměru uzavření kupní smlouvy. V březnu
2011 se po necelém roce budovy v pražské
Opletalově ulici na jednání univerzitního
senátu vrátily. Předložení návrhu opatření
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rektora, kterým mají být objekty svěřeny
do správy ﬁlozoﬁcké fakulty, bylo jasným
dokladem toho, že objekty v Opletalově
ulici Univerzita Karlova již vlastní a může
je využívat. Podle návrhu opatření rektora se ﬁlozoﬁcká fakulta zavázala, že výuku
v těchto budovách zahájí od akademického
roku 2011/2012.
Po tomto důležitém bodu následovalo projednávání záměrů uzavřít smlouvy o vnitřních předpisech fakult a o zřízení věcných
břemen na kabelové vedení a světelné zařízení pro křižovatku ulic Ankarská a Za
zahrádkou nedaleko koleje Větrník.
Na březnovém zasedání senát projednal důležité otázky týkající se pracovních komisí
senátu. Po několikaměsíční diskusi, o které
jsem informoval v minulém čísle FORA, akademický senát konečně přistoupil k tomu,
aby zřídil novou pracovní komisi senátu,
která by měla vyhodnocovat podněty a kritiku z řad členů akademické obce Univerzity
Karlovy. Komise dostala název, který jasně
vystihuje její poslání − petiční komise. Členové akademické obce, kteří se budou chtít
se svým podnětem prostřednictvím petiční
komise obrátit na zastupitelský samosprávný orgán Univerzity Karlovy, mohou využít
emailové adresy peticnikomise@cuni.cz.
Další podrobnosti o činnosti petiční komise
akademického senátu a způsobu vyřizování podnětů mohou zájemci získat ze zápisů
z jednání komise, které jsou zveřejněny na
webových stránkách Akademického senátu
UK senat.cuni.cz.
Květnové zasedání
Další zasedání AS UK se konalo 20. května
2011. Mezi důležité body programu posledního řádného zasedání senátu v akademickém roce 2010/2011 se dostaly dvě výroční
zprávy, které je Univerzita Karlova ze zákona
povinna každoročně předkládat ministerstvu
školství. První výroční zpráva se zabývá činností univerzity v roce 2010. Druhá výroční
zpráva by se dala označit za účetní uzávěrku
hospodaření univerzity za rok 2010.
Po těchto obligatorních bodech následovalo
projednávání návrhů vnitřních předpisů fakult,
které jsou univerzitnímu senátu předkládány
po schválení akademickými senáty fakult.
Tentokrát se na program dostaly předpisy tří
fakult: změna Pravidel pro organizaci studia na
Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, Pravidla
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pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních
studií a změna Pravidel pro organizaci studia
na Právnické fakultě UK v Praze. K návrhům
fakultních vnitřních předpisů nebývá na plénu univerzitního senátu rozsáhlejší diskuse.
Tentokrát se i kvůli činnosti dva měsíce
existující petiční komise podrobnější diskusi
nevyhnul způsob projednávání návrhu změny
pravidel pro organizaci studia na právnické
fakultě. Rovněž neobvykle vzhledem k praxi
v minulosti se o návrhu tohoto předpisu na
zasedání senátu univerzity hlasovalo tajně.
Posledními body květnového zasedání akademického senátu měly být záměry uzavření
nájemních smluv k provozování studentských klubů v kolejích Vltava a Otava a návrh opatření rektora ve věci poskytování
stipendií na podporu ubytování. Avšak na
program květnového zasedání senátu se
dostaly ještě dva body. V prvním z nich členové senátu projevili vůli vypracovat poziční
dokument k roli Akademického senátu Univerzity Karlovy ve veřejných diskusích. Z řad
členů senátu byla zřízena pracovní skupina
s úkolem vypracovat materiál, který předloží
k diskusi na plénu akademického senátu
14. října 2011.
Daleko větší význam pro budoucnost akademické obce Univerzity Karlovy má bod
Informace o přípravě věcného záměru zákona
o vysokých školách. Stejný bod se dostal již
na program březnového zasedání senátu.
Podnět k jeho zařazení na zasedání senátu
univerzity dalo zveřejnění pracovního návrhu
věcného záměru vysokoškolského zákona,
který by měl nahradit stávající zákon z roku
1998. První pracovní návrh zveřejnilo ministerstvo školství 23. února 2011. Podobně jako
v předchozích letech ministerstvo školství
opět tvrdí, že stanoviska Univerzity Karlovy
považuje za důležitá, avšak teprve budoucnost
ukáže, zda nezůstane pouze u proklamace.
Akademický senát tak znovu vstoupil do diskuse o reformě českého vysokého školství.
S prvním pracovním návrhem věcného záměru vysokoškolského zákona se senát seznámil
na březnovém zasedání. Podle senátu první
pracovní návrh vážně ohrožuje úroveň českého vysokého školství a jeho nezávislost. Univerzitní senát pak vyzval akademické senáty
fakult, aby návrhu věnovaly zvýšenou pozornost a aby do diskuse zapojily širokou akademickou obec fakulty. Na květnovém zasedání
se senát zabýval druhým pracovním návrhem,

který ministerstvo školství zveřejnilo 13. května 2011. Akademický senát mohl vyhodnotit
průběh diskuse k přípravě věcného záměru
vysokoškolského zákona a také reakci ministerstva školství na připomínky, které obdrželo
k prvnímu pracovnímu návrhu.
Univerzitní akademický senát si je vědom
rizik, která případná neúspěšná a nepromyšlená reforma může pro české vysoké školství znamenat, a proto se rozhodl reformu
v podobě navrhované ministerstvem školství
odmítnout. Na svém zasedání 20. května 2011
přijal toto usnesení: „AS UK konstatuje, že UK
je připravena spolupracovat s MŠMT na reformě vysokého školství, pokud bude jejím cílem
podpora kvalitního vysokoškolského vzdělávání,
vědy a výzkumu.Tohoto cíle je možno nejlépe dosáhnout promyšlenými kroky napravujícími slabá
místa současného systému. MŠMT však zatím
předkládá koncept radikálních a v našich podmínkách zcela neověřených změn organizačního
uspořádání a prostředí fungování vysokých škol.
Podle názoru AS UK by realizace tohoto návrhu
destabilizovala vysoké školství v České republice
a namísto zlepšování kvality by nastalo období
chaotických změn s nejistým výsledkem. Toto
nebezpečí je umocněno nerealistickým harmonogramem připomínkování a nedostatečným zohledňováním principiálních připomínek zástupců
UK a dalších vysokých škol ze strany MŠMT.“
Popřejme si vzájemně krásné léto a ať se
rozplynou mračna, která se zatahují nad budoucností českého vysokého školství. Naším
přáním je, aby Univerzita Karlova v otevřené
diskusi mohla přispět ke zkvalitnění prostředí českých vysokých škol.

Mgr. DANIEL FERANC
Autor článku je tajemník AS UK.
Je absolventem Katolické teologické
fakulty UK.

Život velkého filozofa Aristotela byl plný zvratů. Když uvážíme, co všechno zažil − několik změn místa, službu na knížecím a později
královském dvoře, učitelské povinnosti, ohrožení života a nevraživost, kterou koncem života pocítil −, je s podivem, že si našel čas na
filozofickou činnost. Jeho žáci se podivovali metodě, pomocí níž jejich učitel zkracoval svůj spánek, aby měl více času na filozofování.
Když se mistr ukládal ke spánku, vzal si do ruky železnou kuličku a pod ruku postavil mísu. Když při spaní ruka povolila, kulička spadla
do mísy a hluk ho probudil. To, že Aristotelův život byl vyplněn neustálou a trpělivou prací, dokládá i filozofův výrok týkající se volného
času: „Není to volný čas, který je hranicí práce, ale je to práce, která je hranicí volného času. Ten se má naplnit …, a především …“ Jak
si ideální náplň volného času představoval filozof, který svůj život zcela oddal myšlení, najdete v tajence.

Tajenku zasílejte na adresu forum@cuni.cz do
5. září 2011. Dva výherce odměníme knihou
z Nakladatelství Karolinum.
V tajence z čísla 1/11 jste luštili kus citátu
Antoina de Saint-Exupéryho, který se zamýšlel nad smyslem plánování: „Cíl bez plánu je
POUHÝM PŘÁNÍM.“
Z úspěšných řešitelů jsme vylosovali Lenku
Kočvarovou ze Žiliny a Romana Elnera
z Prahy. Výherce odměníme knihou z Nakladatelství Karolinum.
Gratulujeme!

